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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04/09/2019 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
2. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
3. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO PR/PMN............08 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............08 MINUTOS

COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
5. PSDB............................................................................. 5 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04.09.2019

I – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. REQUERIMENTO N° 472/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, REQUER APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES ÀS POLICIAIS MILITARES FEMININAS
DO MARANHÃO EM NOME DA CORONEL INALDA PEREIRA
DA SILVA, BEM COMO DA CORONEL MARIA AUGUSTA DE
ANDRADE RIBEIRO, PELO DIA ESTADUAL DA POLICIAL
MILITAR FEMININA A SER COMEMORADO ANUALMENTE
NO DIA 1º DE SETEMBRO.

2. REQUERIMENTO Nº 474/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, REQUERENDO NOS TERMOS
DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
(ART. 163 INCISO III) E DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO,
SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA,
EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE
RESOLUÇÃO Nº 102/19, DE AUTORIA DA MÊS DIRETORA.

3. REQUERIMENTO Nº 475/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, REQUERENDO NOS TERMOS
DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
(ART. 163 INCISO III) E DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO,
SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA,
EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, OS PROJETOS DE
RESOLUÇÃO Nº 104,105 E 106/19, DE AUTORIA DOS
DEPUTADOS OTHELINO NETO, ZÉ INACIO LULA E
FERNANDO PESSOA.

II – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

3. REQUERIMENTO N° 462/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER APÓS
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO,
FLAVIO DINO, E À PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE
DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO, A SENHORA
FABIOLA EWERTON K. MESQUITA, SOLICITANDO A
RELAÇÃO COMPLETA DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS
TERCEIRIZADOS E/OU CONTRATADOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS NESTA AUTARQUIA, BEM COMO, QUE INFORME
OS MOTIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO/CONTRATAÇÃO EM
DETRIMENTO DE CANDIDATOS APROVADOS NO ÚLTIMO
CONCURSO REALIZADO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
DA ÁREA FISCAL NO ANO DE 2018 E A DISPONIBILIZAÇÃO
DE UM CRONOGRAMA DE NOMEAÇÃO DOS APROVADOS
NO CERTAME.

4. REQUERIMENTO N° 463/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER APÓS
OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA,
NA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 29 DE AGOSTO DO ANO EM
CURSO, TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPAÇÃO NO
SEMINÁRIO REGIONAL SUL, CUJO OBJETIVO É TRATAR DO
FÓRUM DE QUALIFICAÇÃO E GRADUAÇÕES E
FACILITAÇÕES DO TURISMO TERRESTRE NO MERCOSUL,
CONFORME DOCUMENTO ANEXADO.

5. REQUERIMENTO N° 464/19, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, REQUER APÓS OUVIDA
A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA, NA
SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE AGOSTO DO ANO EM
CURSO, CONFORME ATESTADO MÉDICO.

6. REQUERIMENTO N° 465/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER APÓS OUVIDA A
MESA, QUE SEJAM SOLICITADAS AO DIRETOR DA
FACULDADE PITÁGORAS, INFORMAÇÕES DETALHADAS
ACERCA DO CASO DE UMA CADELA QUE FOI
BRUTALMENTE FERIDA, NO DIA  27 DE AGOSOT, NAQUELA
FACULDADE E QUAIS MEDIDAS FORAM TOMADAS PARA
APURAR O CASO.

7. REQUERIMENTO N° 466/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER APÓS OUVIDA A
MESA, QUE SEJA SUBMETIDO AO PLENÁRIO O PARECER Nº
378/19, DA CCJC REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 312/19,
DE SUA AUTORIA, QUE VOTOU PELA PREJUDICABILIDADE,
QUE DISPÕE SOBRE A CASSAÇÃO DA EFICÁCIA DA
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS.

8. REQUERIMENTO N° 467/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER APÓS OUVIDA A
MESA, QUE SEJA SUBMETIDO AO PLENÁRIO O PARECER Nº
423/19, DA CCJC, QUE REJEITOU O PROJETO DE LEI Nº 326/
19, DE SUA AUTORIA, QUE INSTITUI O PROGRAMA
MARANHÃO LIMPO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

9. REQUERIMENTO N° 468/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER APÓS OUVIDA A
MESA, QUE SEJA SUBMETIDO AO PLENÁRIO O PARECER Nº
426/19, DA CCJC, QUE REJEITOU O PROJETO DE LEI Nº 158/
19, DE SUA AUTORIA, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE
INCENTIVO À RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS E COMBATE
AO SUPERRENDIVIDAMENTO NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 04/09/2019 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 443/19, de autoria do Senhor

Deputado Roberto Costa, que considera de Utilidade Pública a
Companhia Oficina de Teatro – COTEATRO.

2. PROJETO DE LEI Nº 444/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que dispõe sobre a autorização ao Governo do
Maranhão em instalar lixeiras seletivas em toda e qualquer praça que
for reformada ou construída pelo mesmo, ou pela iniciativa privada.

3. PROJETO DE LEI Nº 445/19, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que dispõe sobre a obrigatoriedade de conter
códigos QR inclusivo nas embalagens dos produtos fabricados e
comercializados no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 446/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que institui a Política Estadual de Incentivo
e Fomento às Feiras Livres de Produtos Orgânicos no Estado do
Maranhão.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 103/19,
de autoria do Senhor Deputado Ariston Ribeiro, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Coronel Ismael de Souza Fonsêca.
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6. MOÇÃO Nº 021/19, de autoria do Senhor Deputado Glalbert

Cutrim, que envia Moção de Repúdio, pela agressão sofrida pelo
Vereador Edmilson Marques dos Santos, no último dia 26 de agosto,
no Município de Cantanhede – MA.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 104/19,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, concede a Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Ministro do Superior
Tribunal de Justiça Luis Mauro Campbell Marques.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 105/19,
de autoria do Deputado Zé Inácio, concede a Medalha de Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” ao Presidente Nacional da Ordem dos
Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz Scaletsky.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 106/19,
de autoria do Senhor Deputado Fernando Pessoa, concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Jurista José Eduardo
Martins Cardozo.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 440/19, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que dispõe sobre a alteração do inciso I do
Art. 10 da Lei Nº 7.736 de 25 de abril de 2002 e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 441/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que institui no Estado do Maranhão o
“Dia do Trabalhador Terceirizado” e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 442/19, de autoria do Senhor
Deputado Othelino Neto, que proíbe a comercialização, o uso, o porte
e a posse da substância constituída de vidro moído e cola (cerol), além
da linha encerada com quartzo moído, algodão e óxido de alumínio
(linha chilena), e de qualquer outro produto utilizado na prática de
soltar pipas que possua elementos cortantes.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 099/19,
de autoria do Senhor Deputado Adelmo Soares, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manoel Beckman, ao Sr. Francisco Sales de
Oliveira ex-presidente da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras
na Agricultura do Maranhão (FETAEMA).

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 100/19,
de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos
de Assunção Lula Fylho, natural da cidade de Teresina, Estado do
Piauí.

6. PROJETO DE REOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 101/19,
de autoria do Senhor Deputado Adelmo Soares, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manoel Beckman, in memória a Sra. Maria de
Jesus Ferreira Bringelo, popularmente conhecida como Dona Dijé,
mulher, negra, quebradeira de coco babaçu, que lutou por direitos
quilombolas no Maranhão.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 098/19, de autoria da

Senhora Deputada Mical Damasceno, concede a Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” a Sra. Damares Regina Alves, e dá
outras providências.

ORDINÁRIA 4ª ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 433/19, de autoria do Senhor

Deputado Wendell Lages, que estabelece diretrizes para o incentivo à
contratação de jovens tutelados para o mercado de trabalho no
Maranhão.

2. PROJETO DE LEI N° 434/19, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que institui o Dia de Combate ao Feminicídio
no Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI N° 435/19, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que institui a campanha DIGA NÃO À
IMPORTUNAÇÃO no Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI N° 436/19, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que cria a jornada de trabalho estadual de 30
horas semanais aos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares
de enfermagem, no Estado do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI N° 437/19, de autoria da Deputada
Andreia Rezende, que dispõe sobre os princípios aplicáveis as

instituições públicas de ensino superior e de pesquisa científica e
tecnológica, vinculadas ao Estado do Maranhão, fixa diretrizes para o
seu relacionamento com entidades de apoio a projetos de ensino,
pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, e dá outras
providências.

6. PROJETO DE LEI N° 438/19, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que considera de Utilidade Pública a
Associação Cristã Beneficente de Vitória do Mearim, com sede e foro
no Município de Vitória do Mearim, no Estado do Maranhão.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 097/19,
de autoria da senhora Deputada Mical Damasceno, que concede
Medalha Manuel Beckman ao Sr. João Vicente de Macêdo Claudino, e
dá outras providências.

8. MOÇÃO N° 020/19, de autoria do Senhor Deputado Rigo
Teles, que encaminha congratulações à estudante Yasmin Sousa da
Silva, ao estudante Bruno Coimbra Silva, ambos da UI Marcelino
Miranda e ao estudante Caetano Silva Souza, da UI Maria Lenir Araújo
Meneses, no Município de Barra do Corda, ganhadores da Medalha de
Bronze da 14ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas – OBMEP, bem como as diretorias da respectivas
escolas.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 03 DE SETEMBRO DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia três de setembro de dois mil e
dezenove.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Fernando Pessoa.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Adelmo

Soares.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio,
Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio
Macedo, Fernando Pessoa, Mical Damasceno, Pará Figueiredo, Paulo
Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zito Rolim. Ausentes
os Senhores (as) Deputados (as):  Daniella Tema, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Thaiza Hortegal, Edson Araújo, Felipe dos Pneus,
Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pastor
Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rigo Teles, Roberto Costa e Zé
Inácio Lula.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA - Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário
para fazer a leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ADELMO SOARES (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA - Ata lida e considerada aprovada.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       QUARTA-FEIRA, 04 DE SETEMBRO DE 2019 5
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

FERNANDO PESSOA - Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária
para fazer a leitura do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 443 / 19

Considera de utilidade pública a Companhia
Oficina de Teatro - COTEATRO.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Companhia
Oficina de Teatro - COTEATRO, com sede e foro no município de São
Luís no Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de
setembro de 2019. - Roberto Costa - Deputado Estadual - PMDB

JUSTIFICATIVA

A Constituição da República de 1988 traz no rol dos direitos e
garantias dos cidadãos o direito ao lazer como atividade necessária à
dignidade do homem. Nesse contexto, o acesso à cultura é um
instrumento de transformação social e econômica que contribui para a
formação de cidadãos mais críticos e integrados em suas comunidades.

Com o objetivo de assegurar o direito consagrado na Carta
Política e fomentar a prática cultural no Estado do Maranhão, apresenta-
se o projeto em apenso, a fim de que esta Casa Legislativa, no uso de
suas prerrogativas, conceda o pleito requerido.

A Companhia Oficina de Teatro - COTEATRO, fundada em
agosto de 1989, tem como principal propósito pesquisar e encenar os
autores responsáveis pelo desenvolvimento da arte teatral através dos
séculos, intentando formar plateias capazes de fruir da dramaturgia
clássica à contemporânea.

Com o trabalho desenvolvido, a COTEATRO tem
popularizado o acesso à arte cênica aos maranhenses, fomentando o
entendimento e a valorização do teatro que é produzido no nordeste.

A encenação de autores como Sófocles, Coelho Neto, Luís
Marinho, Tácito Borralho, Aldo Leite, Ariano Suassuna, Altimar
Pimentel, entre outros, bem como alguns exercícios públicos, releituras,
montagens com fins pedagógicos etc., garante à COTEATRO uma
vasta experiência na interpretação de clássicos universais, nordestinos
e maranhenses, com montagens ousadas e contemporâneas, capazes
de fomentar o desenvolvimento cultural do estado.

As principais montagens do grupo foram:
· 1989 – “Arca de Noé” de Aldo Leite;
· 1991- “Édipo Rei” de Sófocles e “O Cavaleiro do Destino”

de Tácito Borralho e Josias Sobrinho;
· 1992 -  “Peter Pan”, “Édipo Rei” e “Gibi o Menino que não

sabia voar” de Tácito Borralho;
· 1993 - “Édipo Rei”;
· 1994 - “Paixão segundo nós” de Tácito Borralho;
· 1995 – “A Bela e a Fera”, adaptação de Tácito Borralho;
· 1995 – “Édipo Rei” e “O Cavaleiro do Destino” de Tácito

Borralho;
· 1996 – “Édipo Rei” e “Viva o Cordão Encarnado” de Luís

Marinho;
· 1997 – “O Pastelão e a Torta”, “O Lambe-beiços e seu criado

Cata-farelos”, “O Escândalo do Pastel”, “Édipo Rei”;
· 1999 – “O Cavaleiro do Destino” e “Viva El Rei Dom

Sebastião” de Josias Sobrinho e Tácito Borralho;
· 2000 – “Viva El Rei Dom Sebastião”;
· 2001 – “Paixão segundo Nós” e “Auto Maranhão de Natal”;

· 2002 – “Paixão segundo Nós” e “Auto Maranhão de Natal”;
· 2003 – “Paixão segundo Nós” e “Auto Maranhão de Natal”;
· 2004 – “Paixão segundo Nós” e “Saraminda” adaptação de

Tácito Borralho;
· 2005 – “Viva El Rei Dom Sebastião”;
· 2006 - “Paixão segundo Nós”;
· 2007 – “O Assassinato do Anão do C... Grande” de Plínio de

Plínio Marcos;
· 2007- “Arlequim, servidor de dois amos” (exercício público);
· 2008 - “Torturas de um coração” (exercício público), “Auto

Maranhão de Natal” (de Tácito Borralho contendo textos e músicas do
o Pastoral de Coelho Neto);

· 2009 – “Paixão segundo Nós”, e “Auto Maranhão de Natal”;
· 2010 – “Auto Maran hão de Natal”, e “O Processo das

Formigas” (de Tácito Borralho);
· 2011 – “O Assassinato do Anão do C... Grande”;
· 2012 – “Viva el Rei Dom Sebastião- 400 Anos Depois”

(montagem como mega espetáculo ao ar livre);
· 2013 – “O Operário da Palavra” (uma audição do Poeta

Nauro Machado);
· 2014 – “Paixão Segundo Nós” e “Espectrofúria” (de Eduardo

Lucena);
· 2014 - Moleque Fujão (Texto e direção Tácito Borralho);
· 2015 e 2016 - Moleq ue Fujão (Texto e direção Tácito

Borralho);
· 2015 e 2016 - As peripécias de Casipet e seu Papagaio Mágico;
· 2016 – “O Operário da Palavra” (Homenagem na AML para

Nauro Machado);
· 2017 – “Édipo Rei”;
· 2018 – “Paixão Segundo Nós – 3ª Versão”;
· 2019 – “Paixão Segundo nós – 4ª Versão”.
 Os principais projetos executados pela COTEATRO foram:
· Criação do Centro de Artes Cênicas do Maranhão (CACEM)

encampado pela SECMA;
· Circuito de TEATRO Nas Feiras Noturnas De S. Luís;
· Oficinas de estudos de teatro de bonecos, pernas de Paus e

figurinos para crianças e jovens em situação de risco na periferia do
Centro Histórico de S. Luís;

· Encontro de Estudos e Pesquisa dos Elementos Animados do
Bumba-meu-boi do Maranhão;

· II Encontro de Estudos e Pesquisa dos Elementos Animados
do Bumba-Meu-Boi do Maranhão;

· Pesquisa e publicação  da Brochura “Casemiro Coco, a
trajetória de um boneco popular”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de
setembro de 2019. - Roberto Costa - Deputado Estadual - PMDB

PROJETO DE LEI Nº 444/ 19

Dispõe sobre a autorização ao Governo do
Maranhão em instalar lixeiras seletivas em toda e
qualquer praça que for reformada ou construída
pelo mesmo, ou pela iniciativa privada.

Art. 1º - Esta lei autoriza que o Governo do Estado do Maranhão
instale lixeiras seletivas em toda praça que for construída ou reformada
pelo Governo Executivo Estadual;

Parágrafo Único. Esta lei também autoriza que as empresas
de inciativa privada ao executarem a construção ou reforma de praças,
instale lixeiras seletivas.

Art. 2º - A presente lei prevê estas ações em defesa ao meio
ambiente, para que a sociedade maranhense viva em um ambiente
ecologicamente saudável e equilibrado, que é de uso do povo e essencial
à qualidade de vida dos mesmos.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará os dispositivos
dessa Lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 02 de setembro de 2019. - ADRIANO
- Deputado Estadual – PV

JUSTIFICATIVA

Trata-se de projeto de lei com o objetivo de zelar pelo meio
ambiente em comum das pessoas em todo o Estado do Maranhão.

Medidas como a implantação das lixeiras seletivas nas praças
dos municípios pertencentes ao estado do Maranhão tem uma ligação
direta com a proteção ao meio ambiente, mas também indiretamente
com a saúde e ordem pública. É válido ressaltar que é dever do estado
zelar pelo meio ambiente, saúde pública e ordem pública.

A Constituição Estadual do Maranhão é bem clara quando diz
que:

Art. 12. Compete, ainda, ao Estado:
I - em comum com a União e os Municípios:
f) proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas;
II - Concorrentemente com a União, legislar sobre:
f) floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição;

Como citado acima um trecho da Constituição Estadual do
Maranhão, nota-se que é de competência da Assembleia Legislativa
deste estado legislar sobre este tema. Destarte, a presente casa legislativa
não se pode ficar estática e deve-se agir para que a proteção ao meio
ambiente seja efetivamente realizada da melhor forma e contribuindo
até para um novo padrão de coleta dos resíduos sólidos, que é através
da coleta seletiva.

Outro dispositivo ainda da nossa Constituição Estadual que
expõe o dever deste ente federativo é o Art. 239 desta carta, senão
vejamos:

Art. 239. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
saudável e equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à qualidade da vida, impondo-se a todos, e em especial ao
Estado e aos Municípios, o dever de zelar por sua
preservação e recuperação em benefício das gerações atuais
e futuras.

A carta magna da nossa República Federativa do Brasil ainda
dispõe de outros dispositivos que atestam a competência legislativa
desta matéria, senão vejamos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
VI - Proteger o meio ambiente e combater a poluição
em qualquer de suas formas;
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
VI - Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição;

Isto posto, está mais que cristalina a responsabilidade desta
casa legislativa sobre esta determinada matéria.

Por essas razões, peço o apoio dos nobres parlamentares para
aprovação da presente proposta.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 02 de setembro de 2019. - ADRIANO
- Deputado Estadual – PV

PROJETO DE LEI Nº 445 / 19

Dispõe sobre a obrigatoriedade de conter códigos
QR inclusivo nas embalagens dos produtos
fabricados e comercializados no Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

Artigo 1º - Os produtos fabricados e os comercializados,
perecíveis ou não, no Estado do Maranhão deverão conter em suas
embalagens códigos QR Inclusivo, em complementação ao código de
barra, que faça a indicação das informações essenciais aos consumidores,
tais como, lote, data de fabricação e validade, além de dados sobre o
fornecedor, como endereço, número do contato telefônico via SAC e
demais formas disponibilizadas, e-mail e número do Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas.

§ 1º - Para os efeitos desta lei, consideram-se códigos QR
aqueles códigos bidimensionais armazenadores das informações
descritas no caput deste artigo, além de outras que o fornecedor entenda
necessárias e que podem ser lidos por meio de câmeras de celulares.

§ 2º - Os códigos QR constantes nas embalagens deverão ser
sinalizados pelo sistema de leitura tátil Braille para captação via
aplicativo por câmeras de celulares e transformados em áudio com as
informações armazenadas.

Artigo 2º - A não observância desta Lei acarreta ao infrator a
aplicação do disposto nos artigos 56 a 59 da Lei Federal 8078/90.

Artigo 3º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que
couber, quando necessário.

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor cento e oitenta (180) dias
após sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
em 02 de setembro de 2019. - CÉSAR PIRES - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Código QR (ou, como mais conhecido, QR Code, é uma sigla
que inglês significa Quick Response (portanto, traduzido para o
português, como resposta rápida).

Este código se apresenta como um código de barras
bidimensional, que serve para ser escaneado, sendo tal escaneamento
feito facilmente usando telefones celulares equipados com câmera, já
sendo presente na maioria dos telefones comercializados atualmente.

Esse código pode ser convertido em texto interativo, endereço
URL, localização georreferenciada, e-mail, SMS, dentre outras formas
aptas a transmitir a informação ali contida.

Inicialmente utilizado para facilitar as etapas da produção de
veículos, o QR Code é utilizado hoje das mais variadas formas.

Há mais de 15 anos, como anteriormente informado, começaram
a ser usados com o fim de ajudar usuários a inserir dados em telefone
celular a partir do uso da câmera do aparelho. Os códigos QR se
popularizaram em revistas e meios publicitários, como forma de
registrar endereços e URLs e informações mais detalhadas, não contidas
naqueles veículos publicitários e produtos.

Desde que foi inventado, o QR Code tem sido utilizado para
as mais variadas funções, no entanto, nos últimos anos, a sua utilização
tem estado muito associada a ações de marketing e comunicação,
fazendo uma ponte de ligação entre a comunicação online e a
comunicação offline. No Brasil, foi utilizado pela primeira vez em um
enuncio no ano de 2007.

Em São Paulo ocorreu, no ano de 2015, um curso de Moda
Inclusiva, realizado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, no qual se usou o código QR de forma inovadora:
transformando a imagem em etiqueta de roupa, recebendo a denominação
de “etiqueta falada”. A partir dessa etiqueta, as pessoas com deficiência
visual puderam exercer sua liberdade de escolha, e ter maior autonomia
para realizar a compra de forma mais consciente.

Podemos tomar esse caso inovador como exemplo para atender
as pessoas com deficiência visual que poderão adquirir, com maior
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consciência de escolha, os produtos fabricados e comercializados no
Estado do Maranhão.

As informações que devem conter no código QR são
complementares às contidas nos códigos de barras, indicando dados
essenciais que possibilitem o respeito ao direito básico à informação
do consumidor, tais como  a indicação do lote, data de fabricação e
validade, e outros que digam respeito ao fornecedor, como endereço,
número do contato telefônico via SAC, e-mail e número do Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas.

Por fim, como a inclusão do código QR demandará novas
embalagens e adaptação para sua fabricação, instituímos um tempo
mais que hábil à tomada das providências necessárias para o
cumprimento da nova obrigação, de forma a não criar nenhum tipo de
desperdício e dificuldade aos produtores que estarão não só alcançando
o público que podia ter dificuldades em consumir seus produtos por
falta de informações, como agindo de forma mais consciente e inclusiva.

Dessa forma, apresentamos a presente proposição, tendo em
vista a obrigação do Estado de cumprir com sua função social em
defesa do consumidor, contando com o apoio dos nobres Pares para a
aprovação deste projeto.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
em 02 de setembro de 2019. - CÉSAR PIRES - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 446 / 19

Institui a Política Estadual de Incentivo e Fomento
às Feiras Livres de Produtos Orgânicos no Estado
do Maranhão.

Art. 1º Fica instituída a Política Estadual de Incentivo e
Fomento às Feiras Livres de Produtos Orgânicos, no âmbito do Estado
do Maranhão.

Art. 2º Para os fins desta lei, considera-se:
I - sistema orgânico de produção agropecuária: todo aquele em

que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos
recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à
integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a
sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios
sociais, a minimização da dependência de energia não-renovável,
empregando, sempre que possível, o uso de métodos culturais,
biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos,
a eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e
radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de produção,
processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a
proteção do meio ambiente;

II - agroecologia: compreende o campo do conhecimento
transdisciplinar que estuda os agroecossistemas, visando ao
desenvolvimento das relações entre capacidade produtiva, equilíbrio
ecológico, eficiência econômica, equidade social e uso e conservação da
biodiversidade e dos demais bens naturais, por meio da articulação
entre conhecimento técnico-científico, práticas sociais diversas e saberes
e culturas populares e tradicionais;

III - feira livre de produtos orgânicos: espaço público ou privado
onde se expõem e vendem de forma temporária produtos
exclusivamente orgânicos;

IV - agricultor familiar: aquele definido nos termos do art. 3º da
Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006;

V - produtor rural orgânico: toda pessoa, física ou jurídica,
responsável pela geração de produto orgânico, seja ele in natura ou
processado, obtido em sistema orgânico de produção agropecuária ou
oriundo de processo extrativista sustentável e não prejudicial ao
ecossistema local;

VI - feirante: toda pessoa física ou jurídica que exponha e
venda produtos nas feiras de produtos orgânicos;

VII - certificado de conformidade orgânica: documento emitido
por organismo de avaliação da conformidade orgânica, credenciado no
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA para

operar no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica,
certificando que produtos ou estabelecimentos produtores ou
comerciais atendem o disposto no regulamento da produção orgânica,
estando autorizados a usar o selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da
Conformidade Orgânica;

VIII - selo do sistema brasileiro de avaliação da conformidade
orgânica: marca visualmente perceptível que identifica e distingue
produtos controlados no Sistema Brasileiro de Avaliação da
Conformidade Orgânica, bem como garante a conformidade dos mesmos
com os regulamentos técnicos da produção orgânica;

IX - venda direta: relação comercial direta entre o produtor
rural orgânico e o consumidor final, sem intermediário ou preposto,
desde que seja o produtor ou membro da sua família inserido no
processo de produção e que faça parte da sua própria estrutura
organizacional; e

X - organização de controle social – OCS: grupo, associação,
cooperativa, consórcio com ou sem personalidade jurídica, previamente
cadastrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –
MAPA, a que está vinculado o agricultor familiar em venda direta, com
processo organizado de geração de credibilidade a partir da interação
de pessoas ou organizações, sustentado na participação,
comprometimento, transparência e confiança, reconhecido pela
sociedade.

Art. 3º A Política Estadual de Incentivo e Fomento às Feiras
Livres de Produtos Orgânicos tem os seguintes objetivos:

I - promover a segurança alimentar e nutricional e o direito
humano à alimentação adequada e saudável;

II - estimular o consumo de produtos orgânicos;
III - estimular o empreendedorismo e o cooperativismo, com

vistas ao crescimento a produção de produtos orgânicos;
IV - contribuir para o cooperativismo e a economia solidária

no Estado do Maranhão; e
V - conscientizar a população a respeito dos benefícios da

alimentação saudável.
Art. 4º São instrumentos da Política Estadual de Incentivo e

Fomento às Feiras Livres de Produtos Orgânicos:
I - o planejamento de ações voltadas ao setor;
II - a organização e estruturação de circuitos de produção,

distribuição, comercialização e consumo desses produtos;
III - a simplificação dos processos administrativos,

notadamente no que se refere às licenças concedidas aos feirantes e às
autorizações para fins de realização das feiras;

IV - os programas, projetos e ações que contribuam para a
realização das feiras;

V - a assistência técnica e extensão rural;
VI - os serviços gratuitos de certificação da conformidade

orgânica para a agricultura familiar;
VII - os convênios e parcerias com o Poder Público e com a

iniciativa privada; e
VIII - a ampla divulgação das feiras.
Art. 5º O conceito de sistema orgânico de produção agropecuária

e industrial abrange os denominados: ecológico, biodinâmico, natural,
regenerativo, biológico, agroecológicos, permacultura e outros que
atendam os princípios estabelecidos por esta Lei.

Art. 6º Considera-se produto da agricultura orgânica ou produto
orgânico, seja ele in natura ou processado, aquele obtido em sistema
orgânico de produção agropecuário ou oriundo de processo extrativista
sustentável e não prejudicial ao ecossistema local.

Art. 7º A Administração Pública Estadual fica autorizada a
celebrar convênios com os Municípios e com instituições privadas, a
fim de apoiar as feiras de que trata esta Lei.

Art. 8º A fiscalização das feiras livres de que trata esta Lei deve
ser efetuada pelas autoridades competentes, notadamente das áreas de
vigilância sanitária e defesa do consumidor.

Parágrafo único. Os números de telefone, o sítio eletrônico e
demais informações para contato com os órgãos responsáveis pela
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fiscalização devem ser afixados, de forma clara e visível ao consumidor,
nas barracas das respectivas feiras.

Art. 9º O regulamento desta Lei, a critério do Poder Executivo,
indicará as instâncias e os processos de controle social para
acompanhamento e fiscalização da Política Estadual de Incentivo e
Fomento às Feiras Livres de Produtos Orgânicos do Maranhão.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 26 de agosto de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA
O mercado de produtos orgânicos, a nível mundial, já rompeu

a barreira de US$ 100 bilhões em vendas (ECOVIA INTELLIGENCE,
2019), sendo que no Brasil foram cerca de R$ 4 bilhões em 2018 de
acordo com o Centro de Inteligência de Orgânico.

O mercado mundial desses produtos cresce 20% anualmente, e
não é diferente no Brasil. O desenvolvimento do setor orgânico brasileiro
vem possibilitando o crescimento contínuo da geração de emprego e
renda no meio urbano e rural, da oferta de produtos com alto valor
agregado, do emprego de práticas agropecuárias e extrativistas
sustentáveis e a expansão do mercado interno e internacional de
produtos orgânicos e fomentando a busca de soluções para demandas
tecnológicas pela pesquisa agropecuária.

De acordo com a primeira pesquisa brasileira sobre consumo
de orgânicos realizada em 2017, pelo menos 15% da população já
consome esse tipo de produto, sendo que a maioria os consome
pensando na melhoria da saúde e na proteção ambiental.

Embora essa quantidade não pareça significativa, a maioria da
população (84%) deseja consumir produtos orgânicos, apontando os
preços inacessíveis, a falta de lugares próximos e a falta de conhecimento
como os principais impedimentos para o aumento do consumo
(ORGANIS, 2017).

O presente projeto de lei incentivará as feiras livres no Estado
o Maranhão. Isso contribuirá para fortalecer os circuitos curtos de
comercialização e o apoio a produção local. Consequentemente,
aquecerá as economias locais, fazendo com que os recursos financeiros
circulem nos diversos setores dessas microeconomias.

Outra consequência positiva é o favorecimento do acesso a
alimentos sadios, bons, limpos e justos a população. E a população
bem alimentada resultará em menos gastos os governos com os serviços
de saúde.

Por essas razões, contamos com o apoio dos pares para
aprovação deste projeto de lei.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 26 de agosto de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 103 / 19

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Coronel Ismael de Souza Fonsêca.

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Coronel Ismael de Souza Fonsêca, natural de Aracaju - SE.

 Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 29 de agosto de 2019. - ARISTON RIBEIRO
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão
dispõe, em seu artigo 138, Inciso V, “h”, Título de Cidadão Maranhense,
concedido a pessoas que tenham prestado relevantes serviços nas áreas
cultural, científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência social

e desenvolvimento econômico, comprovados mediante currículo, que
residam no Maranhão há no mínimo dez anos.

Ismael de Souza Fonsêca, nasceu em Aracaju (SE), filho de
Odinete de Sousa, natural de Pinheiro deslocou-se pra Sergipe, onde
gerou sua descendência e depois retornou ao Maranhão. O coronel tem
uma trajetória militar voltada para a operacionalidade. Atualmente,
conta com 27 anos de serviços na Polícia Militar tendo vários cursos
acumulados ao longo da carreira. Já comandou várias unidades da capital
e do interior, exerceu a função de subcomandante da PM no ano de
2015. É piloto profissional de aeronave. Hoje ocupa o cargo de
Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão, o posto máximo
dentro da corporação.

CURRICULUM

NOME: Ismael de Souza Fonsêca – CORONEL QOPM
INCLUSÃO NA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO: 05

de fevereiro de 1992
TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO: 27 anos
NATURALIDADE: Aracaju – SE
FORMAÇÃO ACADÊMICA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS NA ACADEMIA

DE POLÍCIA MILITAR DA BAHIA;
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GERENCIAMENTO

DE SEGURANÇA PÚBLICA NA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS.
PROMOÇÕES:
1.ASPIRANTE À OFICIAL PM EM 06 DE OUTUBRO DE

1995; (ANTIGUIDADE);
2.2º  TENENTE QOPM EM 21 DE ABRIL DE 1996;

(ANTIGUIDADE);
3.1º  TENENTE QOPM EM 21 DE ABRIL DE 1998;

(ANTIGUIDADE);
4.CAPITÃO QOPM EM 21 DE ABRIL DE 2001;

(ANTIGUIDADE);
5.MAJOR QOPM EM 21 DE ABRIL DE 2006;

(ANTIGUIDADE);
6.TENENTE CORONEL QOPM EM 21 DE ABRIL DE

2007; (RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO);
7.CORONEL QOPM EM 21 DE ABRIL DE 2009;

(RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO).
CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR:
1.CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL NA ACADEMIA

DE POLÍCIA MILITAR DA BAHIA (1992 À 1995);
2.CURSO DE INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA –

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA, NA ACADEMIA DE
POLÍCIA MILITAR, GENERAL EDGARD FACÓ, FORTALEZA/
CEARA, (2006 E 2007);

3.CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA POLÍCIA
MILITAR DE GOIÁS, (2008).

CURSOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS:
· TÉCNICO EM EME RGÊNCIAS MÉDICAS (POLÍCIA

MILITAR DE SÃO PAULO), (1995);
· CURSO DE OPERAÇÕES AÉREAS (GRUPO TÁTICO

AÉREO DO MARANHÃO), (2000);
· CURSO DE PILOTO PRIVADO DE HELICÓPTERO (NA

EDRA AERONÁUTICA EM IPEÚNA/SP), (2007);
· CURSO DE PILOTO COMERCIAL DE HELICÓPTERO

(NA EDRA AERONÁUTICA EM IPEÚNA/SP), (2008);
· CURSO DE INSTR UTOR SWAT COMANDO NOS

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (NO ESTADO DA FLÓRIDA,
ORLANDO E MIAMI), (2008);

· CURSO DE UNID ADE DE TREINAMENTO DE
ESCAPE DE AERONAVE SUBMERSO, UTEPAS (EDRA
AERONÁUTICA EM IPEÚNA/SP), (2008);

· INSTRUTOR DO X II CURSO DE OPERAÇÕES
AÉREAS – COA.
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MEDALHAS E CONDECORAÇÕES:
· MEDALHA DE SERVIÇO POLICIAL MILITAR, 10

ANOS (2002);
· MEDALHA BRIGADEIRO FALCÃO (2008);
· MEDALHA DO    SESQUICENTENÁRIO   DA  

POLÍCIA    MILITAR    DE GOIÁS (150 ANOS), (2008);
· MEDALHA DE SERVIÇO POLICIAL MILITAR, 20

ANOS (2012);
· MEDALHA DA OR DEM DO MÉRITO DO ALTO

COMANDO DA PMMA, (2014);
· MEDALHA MÉRIT O OPERACIONAL DA PMMA,

(2015);
· MEDALHA DO MÉ RITO POLICIAL MILITAR DA

POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ, (2015);
· MEDALHA DO MÉ RITO POLICIAL MILITAR DA

POLÍCIA MILITAR DA BAHIA.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
· CHEFE DO P/3 DA 6 ª COMPANHIA INDEPENDENTE

EM SÃO JOÃO DOS PATOS, (1996 A 1998);
· CHEFE DA SEÇÃO  TÉCNICA DE ENSINO DA

ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, (1998 E
1999);

· OPERADOR TÁT ICO AÉREO NO GTA DO
MARANHÃO (2000 E 2001);

· COMANDANTE D A 1ª CIA DO BATALHÃO DE
POLICIAMENTO DE TRÂNSITO, (2002);

· SUB CHEFE DO  GABINETE MILITAR DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO, (2003 À 2005);

· CHEFE DA SEÇ ÃO ADMINISTRATIVA DO
BATALHÃO DE MISSÕES ESPECIAIS (BME), (2005 E 2006);

· PILOTO DE HE LICÓPTERO DO GTA DO
MARANHÃO, (2007 E 2009);

· SUB COMANDAN TE DA 11ª COMPANHIA
INDEPENDENTE EM PRESIDENTE DUTRA, (2009 E 2010);

· SUB    COMANDAN TE   DA    1ª    COMPANHIA   
INDEPENDENTE   EM COLINAS, (2010 E 2011);

· SUB COMANDANTE DO 4º BPM EM BALSAS, (2011
A 2013);

· SUB COMANDANT E DO 12º BPM EM ESTREITO,
(2013);

· COMANDANTE DA CPTUR IND, (2013);
· SUB COMANDANTE DO 6º BPM;(2013);
· DIRETOR DE SEGURANÇA DO PSL (PRESÍDIO SÃO

LUIS) 1 E 2; (2013/2014);
· COMANDANTE DO  COMANDO DE SEGURANÇA

COMUNITÁRIO – CSC; (2014);
· SUB COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR

DO MARANHÃO, (2015/2016);
· DIRETOR     DO    CTA (CENTRO    TÁTICO    

AÉREO), (2015    ATÉ 22.04.2019).
Portanto, nos termos acima, contamos com o apoio dos

Excelentíssimos Parlamentares para a aprovação desta proposição
legislativa.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 29 de agosto de 2019. - ARISTON RIBEIRO
- Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 104 / 19

Concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Ministro do Superior Tribunal de
Justiça Luís Mauro Campbell Marques

Art. 1º - É concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao excelentíssimo senhor Ministro do Superior Tribunal de
Justiça, Luís Mauro Campbell Marques

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PLANÁRIO “MANUEL BACKMAN” EM 02 DE setembro de 2019
– Othelino Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 105 / 19

Concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Presidente Nacional da Ordem dos
Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz Scaletsky

Art. 1º - É concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao senhor Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do
Brasil, Felipe Santa Cruz Scaletsky

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PLANÁRIO “MANUEL BACKMAN” EM 02 DE setembro de 2019
– Zé Inácio Lula - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 106 / 19

Concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Jurista José Eduardo Martins
Cardozo

Art. 1º - É concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao  senhor  José Eduardo Martins Cardozo.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PLANÁRIO “MANUEL BACKMAN” EM 02 DE setembro de 2019
– Fernando Pessoa - Deputado Estadual

MOÇÃO N° 021 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção de Repúdio, pela agressão sofrida pelo,
do Vereador Edmilson Marques dos Santos, no último dia 26 de agosto,
no município de Cantanhede –MA.

 O Vereador, também conhecido como Peroba, é uma pessoa
bastante conhecida e respeitada por sua conduta de dedicação a
comunidade. Foi agredido na Câmara Municipal, durante o exercício de
suas atividades parlamentares, pelo Coordenador de cultura Gerson
Júnior.

Manifesto meu repudio por todo tipo de violência, em especial,
contra parlamentares, esperamos que a Câmara Municipal tome
providências cabíveis dentro regimento e que puna o agressor para que
o fato não se repita.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”, em São Luís, 29 de agosto de 2019. - GLALBERT CUTRIM
- Dep. Estadual - 1ºvice presidente

REQUERIMENTO Nº 465 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 160 do Regimento Interno
desta Casa, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa,
sejam solicitadas ao Diretor da Faculdade Pitágoras, informações
detalhadas acerca do caso de uma cadela que foi brutalmente ferida, em
27 de agosto, na Unidade da Faculdade Pitágoras do Turu, quais medidas
a faculdade está tomando para apurar o caso, bem como evitar que
novas ocorrências aconteçam.
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Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 27 de agosto de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.09.19
EM: 03.09.19

REQUERIMENTO Nº 466 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 182, § 4º, do Regimento
Interno desta Casa, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a
Mesa, seja submetido ao Plenário o Parecer nº 378/2019 oriundo
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, referente ao
Projeto de Lei Ordinária nº 312/2019 , que votou pela
prejudicabilidade da Proposição de minha autoria, que dispõe sobre
a cassação da eficácia da inscrição no Cadastro de Contribuintes do
ICMS.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 02 de setembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.09.19
EM: 03.09.19

REQUERIMENTO Nº 467 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 182, § 4º, do Regimento
Interno desta Casa, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a
Mesa, seja submetido ao Plenário o Parecer nº 423/2019 oriundo
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, referente ao
Projeto de Lei Ordinária nº 326/2019, que rejeitou a Proposição
de minha autoria, que institui o Programa Maranhão Limpo, no âmbito
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 02 de setembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.09.19
EM: 03.09.19

REQUERIMENTO Nº 468 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 182, § 4º, do Regimento
Interno desta Casa, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a
Mesa, seja submetido ao Plenário o Parecer nº 426/2019 oriundo
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, referente ao
Projeto de Lei Ordinária nº 158/2019, que rejeitou a Proposição
de minha autoria, que institui o Programa de Incentivo à Renegociação
de Dívidas e Combate ao Superendividamento no âmbito do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 02 de setembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.09.19
EM: 03.09.19

REQUERIMENTO Nº 469 / 19

Recurso contra apreciação, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, do Projeto de
Lei nº 308/2019, de minha autoria.

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 182, § 4º, do Regimento
Interno desta Casa, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a
Mesa, seja submetido ao Plenário o Parecer nº 427/2019 oriundo
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, referente ao
Projeto de Lei Ordinária nº 308/2019, que rejeitou a Proposição
de minha autoria, que dispõe sobre normas para contratações com o
Estado do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 02 de setembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.09.19
EM: 03.09.19

REQUERIMENTO Nº 470 / 19

Recurso contra apreciação, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, do Projeto de
Lei nº 307/2019, de minha autoria.

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 182, § 4º, do Regimento
Interno desta Casa, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a
Mesa, seja submetido ao Plenário o Parecer nº 393/2019 oriundo
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, referente ao
Projeto de Lei Ordinária nº 307/2019, que rejeitou a Proposição
de minha autoria, que dispõe sobre a necessidade de informação dos
tributos e valores incidentes sobre combustíveis e sobre o Gás
Liquefeito de Petróleo (GLP).

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 02 de setembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.09.19
EM: 03.09.19

REQUERIMENTO Nº 471 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 182, § 4º, do Regimento
Interno desta Casa, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a
Mesa, seja submetido ao Plenário o Parecer nº 451/2019 oriundo
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, referente ao
Projeto de Lei Ordinária nº 127/2019, que rejeita a Proposição de
minha autoria, que dispõe sobre o funcionamento dos postos de venda
de passagens dos sistemas de transportes coletivos do Maranhão
durante fins de semana e feriados e dá outras providências.
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Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 02 de setembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.09.19
EM: 03.09.19

REQUERIMENTO Nº 472 / 19

Senhor Presidente

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que depois de ouvida O
Plenário, seja consignado nos Anais desta Assembléia Legislativa o
Dia Estadual da Policial Militar Feminina a ser comemorado anualmente,
no dia no dia 1º de setembro, instituído pela Lei nº 10.959.

A data da justa homenagem às policiais militares femininas é
alusiva do ingresso das primeiras mulheres na Polícia Militar do Estado
do Maranhão que e, atualmente como um efetivo de 979 pessoas,
prestam um relevante trabalho na área de segurança pública, garantindo
o direito de ir e vir do cidadão.

Requeiro, ainda, que seja encaminhada mensagem de
congratulações às policiais militares do Maranhão em nome da Coronel
Inalda Pereira da Silva, bem como da Coronel Maria Augusta de Andrade
Ribeiro.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 02 de setembro de 2019. - CIRO NETO
- Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.09.19
EM: 03.09.19

REQUERIMENTO Nº 473 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja requerida às Comissões de Saúde, bem como a de
Obras e Serviços Públicos, a realização de uma audiência pública, na
data de 26 de setembro do corrente ano, em local a ser definido, na
cidade de Santa Inês – MA, com o objetivo de discutir a problemática
da falta de água permanente neste município.

A situação exige uma atuação firma desta Casa Legislativa,
através das suas Comissões, em conjunto com os demais órgãos de
fiscalização do Estado, no sentido de oferecer garantias na execução
dos serviços.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 02 de setembro de 2019. -
FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.09.19
EM: 03.09.19

REQUERIMENTO N° 474 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 163 inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma

sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de
Resolução nº 102/19, de autoria da Mês Diretora.

PLENÁRIO “DEP. NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, EM SÃO LUÍS (MA), 04 de setembro de
2019. - Rafael Leitoa - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.09.19
EM: 03.09.19

REQUERIMENTO N° 475 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 163 inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, os Projetos de
Resolução nº 104, 105, 106/19, de autoria dos deputados Othelino
Neto, Zé Inácio Lula e Fernando Pessoa.

PLENÁRIO “DEP. NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, EM SÃO LUÍS (MA), 04 de setembro de
2019. - Rafael Leitoa - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 04.09.19
EM: 03.09.19

INDICAÇÃO Nº 1148 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SENHOR FELIPE
CAMARÃO, solicitando providências no sentido de determinar, A
RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CENTRO
DE ENSINO PROFESSORA MARIA LUIZA RODRIGUES DE
SOUSA E DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA, NO
MUNICÍPIO DE BOM JARDIM (MA), obra que beneficiará mais
de 600 (seiscentos) alunos, reafirmando o compromisso do Governo,
em “alavancar um ciclo de prosperidade para todos os Maranhenses”
e virar a página da história sob o ponto de vista da cidadania.

O Município de Bom Jardim tem uma população estimada
em mais de 40 mil habitantes, fonte IBGE, pertence a Microrregião
do Pindaré, região promissora, detentora de uma economia pujante.
Educação se constitui um motor para a expansão econômica e, ao
mesmo tempo, mola propulsora de desenvolvimento social e político.

Urge a necessidade do Poder Público se fazer presente no
município, sobretudo para executar políticas voltadas para a área
educacional que possam dar aos profissionais da educação e aos
estudantes um prédio com instalações modernas, cujo conforto propicie
um ambiente para melhor trabalhar, ensinar e aprender.

Portanto, a nossa propositura visa também lembrar Vossa
Excelência do compromisso assumido com a população Bom Jardinense,
expressada em ofícios encaminhados a esta Augusta Casa Legislativa,
conforme cópias em anexo.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manuel Bequimão”, em São Luís, 02 de
setembro de 2019. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-
PRESIDENTE

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1149 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SENHOR FELIPE
CAMARÃO, solicitando providências no sentido de determinar, A
RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CENTRO
DE ENSINO NEWTON SERRA E DA QUADRA DE ESPORTES
COBERTA, NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM (MA), obra que
beneficiará aproximadamente 400 (quatrocentos) alunos, reafirmando
o compromisso do Governo, em “alavancar um ciclo de prosperidade
para todos os Maranhenses” e virar a página da história sob o ponto de
vista da cidadania.

O Município de Bom Jardim tem uma população estimada
em mais de 40 mil habitantes, fonte IBGE, pertence a Microrregião
do Pindaré, região promissora, detentora de uma economia pujante.
Educação se constitui um motor para a expansão econômica e, ao
mesmo tempo, mola propulsora de desenvolvimento social e político.

Urge a necessidade do Poder Público se fazer presente no
município, para executar políticas voltadas para a área educacional que
possam dar aos profissionais da educação e aos estudantes um prédio
com instalações modernas, cujo conforto propicie um ambiente para
melhor trabalhar, ensinar e aprender.

Portanto, a nossa propositura visa também lembrar Vossa
Excelência do compromisso assumido com a população Bom Jardinense,
expressada em ofícios encaminhados a esta Augusta Casa Legislativa,
conforme cópias em anexo.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manuel Bequimão”, em São Luís, 02 de
setembro de 2019. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-
PRESIDENTE

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1150 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SENHOR FELIPE
CAMARÃO, solicitando providências no sentido de determinar A
RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CENTRO
DE ENSINO ALMEIDA BRAGA, NO MUNICÍPIO DE LUÍS
DOMINGUES (MA), obra que beneficiará 326 (trezentos e vinte e
seis) alunos, reafirmando o compromisso do Governo, em “alavancar
um ciclo de prosperidade para todos os Maranhenses” e virar a página
da história sob o ponto de vista da cidadania.

O Município de Luís Domingues tem uma população
estimada em 6.917 habitantes, fonte IBGE/2018, pertence a
Microrregião do Gurupi, região promissora, detentora de uma economia
pujante. Educação se constitui um motor para a expansão econômica e,
ao mesmo tempo, mola propulsora de desenvolvimento social e político.

Urge a necessidade do Poder Público se fazer presente no
município, para executar políticas voltadas para a área educacional que
possam dar aos profissionais da educação e aos estudantes, um prédio
com instalações modernas, cujo conforto propicie um ambiente para
melhor trabalhar, ensinar e aprender.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manuel Bequimão”, em São Luís, 02 de

setembro de 2019. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-
PRESIDENTE

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1151 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SENHOR FELIPE
CAMARÃO, solicitando providências no sentido de determinar que
seja  ANALISADA E ALOCADA A FONTE DE RECURSO
VISANDO A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO
JOÃO TEIXEIRA DE SOUSA ANEXO II, COM CAPACIDADE
PARA ATENDER 462 (QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS)
ALUNOS, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO,
considerando que educação se constitui um motor para a expansão
econômica ao mesmo tempo, mola propulsora de desenvolvimento
social e político.

Para construirmos o Maranhão do futuro, é necessário destinar
mais recursos públicos para serem investidos em saber, em tecnologia,
em infraestrutura na área da educação, enfim, com o intuito de melhorar
ainda mais a qualidade do ensino e preparar melhor nossos jovens para
que possam enfrentar o competitivo mercado de trabalho.

Urge a necessidade da construção da escola João Teixeira de
Sousa Anexo II, no Munícipio de Amapá do Maranhão,
considerando que a escola funciona em um prédio da prefeitura, e,
portanto, torna-se indispensável a presença do Poder Público para
executar políticas voltadas para a área educacional, que possam dar
aos profissionais da educação e aos estudantes, um prédio com
instalações modernas, cujo conforto propicie um ambiente para melhor
trabalhar, ensinar e aprender.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manuel Bequimão”, em São Luís, 02 de
setembro de 2019. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-
PRESIDENTE

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1152 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Presidente do ITERMA, Senhor Raimundo de Oliveira
Filho, e sua equipe, solicitando a regularização fundiária, no
Município de Barra do Corda/MA.

Tal solicitação se dá por conta da grande demanda quanto a
regularização fundiária do referido município, aja vista a quantidade de
pedidos quanto a este pleito (mais de 200 processos), por esta razão
solicitamos providências.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de
setembro de 2019. - FERNANDO PESSOA - DEPUTADO
ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1153 /19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requeiro
a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Exmo. Secretário Municipal de Trânsito e Transporte de São
Luis, FRANCISCO CANINDÉ BARROS, ao Prefeito Municipal
de São Luis, EDIVALDO HOLANDA JUNIOR, e à Presidente do
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do
Estado do Maranhão (PROCON), KAREN BEATRIZ TAVEIRA
BARROS, solicitando a descentralização e acessibilidade dos
serviços prestados para concessão e renovação de passe livre às
pessoas com deficiência e idosos, de modo a permitir que tais cidadãos
tenham mais opções de locais para emitir cartões de passe livre, podendo
realizar parcerias com órgãos públicos, a exemplo do VIVA Cidadão,
tendo em vista que o referido órgão público já funciona em horários
alternativos e aos finais de semana.

Justifica-se a presente indicação pelo fato do art. 22, do Código
de Defesa do Consumidor dispor que “os órgãos públicos, por si ou
suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Nesse sentido, convém resgatar a previsão contida no art. 207 da Lei
Orgânica de São Luís/MA, que define o transporte coletivo urbano
como um serviço público de caráter essencial.

Na situação em análise, constata-se a notória possibilidade da
SMTT e Prefeitura Municipal em disponibilizar o serviço de emissão
e renovação de passe livre em horários alternativos e de forma
pulverizada, que poderá evitar enormes transtornos para os usuários
do transporte público coletivo da capital maranhense, principalmente
aqueles em situação de vulnerabilidade, que não possuem um método
alternativo que garanta a fruição do direito ao passe livre.

Assim, tal indicação visa garantir a supremacia do interesse
público por meio da melhoria desse serviço, com a possibilidade de
sua ampliação.

DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1154 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de saneamento e manutenção
asfáltica da Avenida General Arthur Carvalho, nesta capital, em toda
sua extensão.

DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1155 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhada a referida indicação ao
Excelentíssimo Senhor Antônio Leite dos Santos Filho, diretor-geral
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT),

bem como ao Excelentíssimo diretor regional do Departamento Nacional
de Infraestrutura e Transportes (DNIT), Gerardo de Freitas Fernandes,
solicitando, em caráter de urgência, a instalação de sinalização horizontal
e passagens de nível nas áreas povoadas cortadas pela Ferrovia São
Luís–Teresina (também chamada de Transnordestina) dentro do
Município de Itapecuru Mirim.

A adoção da providência acima se faz necessária uma vez que
nas partes que a Ferrovia São Luís–Teresina corta este município se
observa a ausência de sinalização horizontal e de passagens de níveis
equipadas que são geralmente equipadas com um dispositivo de aviso
passivo da passagem de um veículo ferroviário (nomeadamente um
sinal pictográfico e/ou escrito), dirigido aos transeuntes da via não
ferroviária, frequentemente, este é completado por aviso ativo (sonoro
e/ou luminoso) e/ou bloqueio físico, automático ou manual, da via não
ferroviária.

A ausência destes acaba por acarretar diversos acidentes com
várias vítimas fatais e gravemente feridas e a implementação dessas
medidas acarretaria a drástica diminuição nos números de acidentes.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. - São Luís, 16 de abril de 2019 - DEPUTADO ARISTON
–  AVANTE.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1156 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhada a referida indicação ao Excelentíssimo Senhor Flávio Dino,
Governador do Estado do Maranhão, bem como ao Excelentíssimo
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão,
Célio Roberto Pinto de Araújo, solicitando, a ampliação do corpo de
bombeiros, e implantação de estrutura para combate a incêndios no
Município de Bacabeira.

A referida solicitação, faz-se necessária, por tratar-se da
agilidade no atendimento aos moradores, comércios, escolas, empresas
da região, hospitais e do polo industrial de Bacabeira, bem como, das
cidades circunvizinhas, em casos de acidentes, calamidade públicas,
enchentes e incêndios.

Além da própria localização da cidade, por ser cortada pela
famosa BR 135, cujo apresenta alto índice de acidentes com vítimas
fatais, como vemos todos os dias e principalmente nos feriados
prolongados, nos noticiários.

Ressalta-se ainda que logo deve entrar em funcionamento uma
subestação de energia que está sendo concluída no povoado São Pedro,
as margens da BR 135, no território do município que vai atender ao
escoamento do parque de energia eólica da região.

Diante do exposto, a presente indicação tem por escopo,
sensibilizar o Excelentíssimo Senhor Governador deste Estado, da
necessidade premente de atendimento do pedido, uma vez que o
pretendido tem inquestionável conotação social.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. - São Luís, 16 de abril de 2019 - DEPUTADO ARISTON
–  AVANTE

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1157 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhada a referida indicação ao
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Excelentíssimo Senhor Antônio Leite dos Santos Filho, diretor-geral
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT),
bem como ao Excelentíssimo diretor regional do Departamento Nacional
de Infraestrutura e Transportes (DNIT), Gerardo de Freitas Fernandes,
solicitando, em caráter de urgência, a instalação de sinalização horizontal
e passagens de nível nas áreas povoadas cortadas pela Ferrovia São
Luís–Teresina (também chamada de Transnordestina) dentro do
Município de Santa Rita.

A adoção da providência acima se faz necessária uma vez que
nas partes que a Ferrovia São Luís–Teresina corta este município se
observa a ausência de sinalização horizontal e de passagens de níveis
equipadas que são geralmente equipadas com um dispositivo de aviso
passivo da passagem de um veículo ferroviário (nomeadamente um
sinal pictográfico e/ou escrito), dirigido aos transeuntes da via não
ferroviária, frequentemente, este é completado por aviso ativo (sonoro
e/ou luminoso) e/ou bloqueio físico, automático ou manual, da via não
ferroviária.

A ausência destes acaba por acarretar diversos acidentes com
várias vítimas fatais e gravemente feridas e a implementação dessas
medidas acarretaria a drástica diminuição nos números de acidentes.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. - São Luís, 16 de abril de 2019 - DEPUTADO ARISTON
–  AVANTE.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA - Deputado Adriano Sarney, por cinco minutos,
sem direito a apartes. Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos,
sem direitos a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, demais colegas Deputados e Deputadas
presentes no Plenário, nossos companheiros que nos acompanham
nas redes sociais, imprensa, galeria, eu queria fazer um destaque especial
para um marco histórico nesta Casa, de tantos parlamentares
experientes, que é o caso do Deputado Edivaldo, Deputado Arnaldo.
Ontem eu, juntamente com a assessoria da Deputada Andreia Rezende,
que não pôde estar presente, mas nós somos os dois únicos colegas
nesta Casa que são formados em odontologia. E, por ser formado em
odontologia, nós chamamos para uma conversa inicial o CRO, a
Coordenação de Saúde Bucal do Estado do Maranhão, por entender
que a nossa saúde sempre começa pela boca. É pela boca que a gente
precisa ter o cuidado não só da parte estética, que é muito importante
também. Estamos vivendo o setembro amarelo. E, evidentemente,
aquelas pessoas que têm um sorriso melhor conseguem ter uma
autoestima melhor; e aqueles que já estão com dificuldades de
autoestima, certamente, por problemas no seu sorriso, podem complicar
ainda mais, afundar ainda mais a sua depressão. E o Maranhão vive um
momento novo, momento importante de uma política nova de
momentos especiais nesta Casa. Por isso eu fiz questão de convidar a
minha colega de profissão e colega parlamentar, Deputada Andreia,
para estar presente na reunião. Ela não pôde ir, mas encaminhou uma
assessoria para estar junto conosco nessa causa. E esta Casa, aqui,
abriu as portas, pela primeira vez, para a odontologia, Deputada Mical
Damasceno, para receber os colegas, para ouvir deles para ajudar na
formulação de projetos de políticas públicas que possam ajudar a

população e também os nossos profissionais cirurgiões-dentistas. Ser
dentista é um ofício que carrego com muito orgulho, porque, quando
passei na Universidade Federal da Paraíba, no ano de 1990, mais
exatamente no dia 31 de janeiro, consegui ingressar no vestibular de
odontologia. Eu me tornei aqui um adepto de uma profissão linda que
transforma muitas vidas que dá de volta às pessoas o direito de sorrir.
E essa luta veio com outros colegas, a Comissão de Odontologia
Hospitalar e PNE, que é Pacientes de Necessidades Especiais do CRO
do Maranhão. Além da conterrânea caxiense, Dra. Milane Cois, que é
cirurgiã-dentista e que é coordenadora de Saúde Bucal do nosso Estado.
Além disso, dentista do Projeto Sorrir que é um dos mais belos projetos,
deputado Pará Figueiredo, que tem no Estado do Maranhão e no Brasil,
que é a questão do Projeto Sorrir no nosso Estado. Além deles também
esteve presente, aqui nesta Casa, nesta nossa Casa, deputado Fernando,
o coordenador, o diretor de Saúde Geral da nossa Casa, também é
dentista, que é o nosso companheiro Costa Júnior, que é conhecido
como Diolino, Dr. Diolino, também é dentista. Estamos juntando forças,
reunindo pessoas interessadas em ajudar na causa da odontologia do
nosso Estado. Para isso, já vamos fazer uma visita ao Hospital Juvêncio
Matos para ver a real situação, na próxima terça-feira, a real situação
do atendimento de odontologia, principalmente para pacientes que
necessitam de atendimentos especiais. A reunião surge com um grande
passo, uma semente plantada para a transformação da saúde bucal no
nosso Estado. É claro, preciso enaltecer o trabalho do Dr. Fabrício
frente ao Sorrir, um belíssimo trabalho realizado por ele, quem não
conhece tem que visitar o Projeto Sorrir aqui no nosso município.
Além do nosso companheiro Allan Patrício, que também é dentista, foi
coordenador de Saúde Bucal do nosso Estado e hoje assessora o nosso
Secretário de Saúde, que é Carlos Lula. Mas também uma das
reivindicações principais, querida companheira, é que na equipe
multidisciplinar do Projeto Casa de Ninar tenha necessariamente um
odontólogo. Nós precisamos incluir, a odontologia precisa estar inserida
também nos contextos de atendimento da Casa Ninar. Por isso vamos
entrar em parceria, tenho certeza disso, nossa companheira Andreia
vai entrar comigo com um requerimento solicitando que o Governo do
Estado inclua a equipe de saúde bucal e que a gente possa ampliar,
ainda mais, a capacidade de atendimento dos nossos queridos e queridas
pessoas portadoras de necessidades especiais. Quero fazer, também
enaltecer o Presidente do CRO, Dr. Rafael Avelar, que começou o seu
trabalho dando sangue novo ao CRO do Maranhão e tirando,
desmistificando a história que CRO é só para fiscalizar, mas mais do
que isso, trazer para nós o apoio desta Casa para com a Odontologia
do Estado do Maranhão. Portanto fiquei muito feliz da reunião de
ontem, tenho certeza que rapidamente a nossa companheira Andreia
vai se restabelecer e vai poder estar conosco nessa luta e contar com os
demais deputados. Esta é uma causa única de todos nós, a odontologia
precisa de apoio e a nossa saúde, a saúde de todos nós começa,
evidentemente, pela boca. É por lá, pela boca que podemos dar mais
saúde e dignidade ao nosso povo. Também quero aproveitar este
momento para fazer um convite muito especial àqueles que lutam e
batalham pela agricultura familiar do nosso Estado, na próxima segunda-
feira no dia 9, às 14h, iremos receber aqui na Sala das Comissões a
Embrapa, que esteve aqui. O que a Embrapa vem fazer aqui na próxima
segunda-feira? A Embrapa vem trazer quais são as ações que estão
sendo desempenhadas em nosso Estado, deputado. E para isso
precisamos participar, porque nós precisamos colaborar com a Embrapa
para ampliar a capacidade que ela tem de atender ainda mais famílias
no nosso Estado. Quero fazer um apelo pessoal aos companheiros: a
nossa Sessão começa às 16h. Eu marquei exatamente para segunda-
feira, às 14h, para gente poder prestigiar esse momento da EMBRAPA.
Trazer para a gente, estreitar laços e investir ainda mais na pesquisa
em nosso Estado. Faço um apelo aos Deputados e às Deputadas que
possam comparecer, na próxima segunda-feira, na Sala das Comissões,
às 14h, nessa Audiência Pública de prestação e contas da EMBRAPA,
aqui em nosso Estado. Além de tudo, nós precisamos enaltecer esse
trabalho e fortalecer o trabalho da EMBRAPA. Ela já esteve no
Congresso Nacional, foi muito bem recebida pelos Deputados Federais
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e tenho certeza de que esta Casa haverá de prestigiar este momento.
Era só isso que eu tinha a falar, Senhor Presidente. Muito obrigado,
que Deus os abençoe hoje e sempre.

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS
REZENDE (Questão de Ordem) - Senhor Presidente, eu queria só
emendar aí a fala do grande colega Adelmo Soares. Eu queria Adelmo,
inicialmente, pedir desculpas a V. Ex.ª e aos nossos colegas de classe
por não ter podido participar, ontem, em decorrência de uma virose,
alergia, não sei o que é isso que está acontecendo, mas queria dizer a V.
Ex.ª e para todos nossos colegas de profissão que a luta dos cirurgiões
dentistas e mais ainda a luta de uma boa saúde bucal do povo
maranhense é sua e também é minha. O senhor pode contar comigo
para o que for preciso. Estaremos juntos nesse grande trabalho que a
gente vai realizar aqui, durante esses 4 anos. Um forte abraço a todos
nossos colegas e vamos juntos lutar pela saúde bucal do povo do
Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA - Concedemos a palavra ao Deputado Adriano,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
- Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e
Deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas,
funcionários desta Casa, colegas Deputados e Deputadas, maranhenses.
Senhor Presidente, eu subo hoje a esta Tribuna para relatar a
manifestação que houve ontem na frente da Secretaria Estadual de
Saúde, organizada pelas enfermeiras e técnicas de enfermagem. Quero
aqui saudar a guerreira, dona Domingas, técnica de enfermagem, membro
do sindicato que tem atuado em prol das enfermeiras e técnicas de
enfermagem em todo o Maranhão. Tenho acompanhado a luta dessas
enfermeiras e técnicas, desde o início deste mandato, quando lutamos
pelo restabelecimento do Hospital de Matões do Norte. Quando
lutamos na Comissão de Saúde, em prol das 30 horas, em prol de
melhores condições de trabalho, em prol de reajuste salariais. Então,
temos atuado junto com as enfermeiras, junto com as técnicas de
enfermagem, porque são as pessoas que realmente carregam a saúde do
Estado do Maranhão nos braços. Infelizmente, sabemos que o Estado
do Maranhão está quebrado e a saúde no Maranhão também está
quebrada, isso aí é fato, pois participamos aqui, de forma bastante
ativa, das Comissões de Saúde e sabemos que existe um déficit muito
grande na saúde de nosso Estado. Esse déficit causado única e
exclusivamente pelo governo comunista que aí está e que, de forma
irresponsável, quebrou a saúde do Estado do Maranhão. Essa
manifestação surgiu para cobrar as 30 horas, mas, sobretudo, para se
manifestar sobre a demissão de 30 profissionais técnicos de enfermagem
e enfermeiras da UPA do Itaqui/Bacanga. Quem não se lembra das
UPAs? As UPAs que eram referência nacional, que as pessoas preferiam
ir às UPAs a ter que ir a uma clínica ou hospital privado, pois a
qualidade era superior, havia medicamentos, prestação de serviço,
exames e tudo mais. Hoje vemos as UPAs demitindo enfermeiros, sem
medicamentos, em uma situação precária. É o reflexo de uma saúde
com uma gestão irresponsável do governo comunista que só vive de
aparecer na televisão e na mídia. Então, queremos aqui colocar mais
uma vez o nosso apoio àquela manifestação que ocorreu ontem na
frente da Secretaria de Saúde. Só a atuação e a mobilização das categorias
que podem fazer com que o Governo do Estado do Maranhão ouça a
população. Então, como a pressão foi muito grande, como eles utilizaram
ali apitos e narizes de palhaço, fizeram barulho na frente da Secretaria,
junto com a imprensa que esteve ali ativamente presente, além de
contar com o nosso apoio. O Secretário Lula os recebeu e prometeu em
retornar para as 30 horas, prometeu o reajuste salarial, prometeu o
pagamento de verbas rescisórias, prometeu que não ia mais demitir
ninguém das UPAS, prometeu pelo fim das demissões. Essa promessa
foi filmada e gravada e está sendo aqui repercutida na Assembleia
Legislativa. Nós, como Deputados e Deputadas, vamos cobrar todas

as promessas do Secretário Carlos Lula para que não fiquem apenas
nas palavras, mas que sejam de fato revertidas em benefício daqueles
que trabalham pela saúde do Estado do Maranhão, que são as
enfermeiras e as técnicas de enfermagem que trabalham em situações
desumanas, havendo algumas questões aqui na capital e ainda piores
no interior do Estado, onde são tratadas de forma desumana pelo
Governo do Estado e por algumas Prefeituras também, diga-se de
passagem. Então, essa categoria, que é uma categoria forte, que é uma
categoria unida, que mostrou seu valor, fez essa manifestação
importante, conseguiu de pronto uma audiência com o Secretário Carlos
Lula, que prometeu reverter a situação. Vamos cobrar e continuar
cobrando do Secretário Carlos Lula para que isso não fique apenas nas
palavras. Esse Governo comunista, Deputado Presidente, para finalizar,
é um governo de conversa, é um governo de propaganda. Enquanto a
Amazônia está queimando, principalmente a Amazônia Maranhense,
o Governador vai ao twitter criticar o Presidente, criticar os ministros,
criticar a todos. Mas ao invés de fazer alguma coisa, por que ele não
participou da reunião dos governadores da Amazônia? Porque ele tinha
compromisso em fazer política antecipada e foi se reunir com Haddad
em São Paulo. Queremos saber quem que foi que pagou essa passagem
de Flavio Dino para ir até São Paulo se reunir com Haddad. Por que ele
não foi na reunião dos governadores da Amazônia tratar das queimadas
que aqui, no Maranhão, estão cada vez pior? O estado que mais teve
queimada proporcionalmente no Brasil, mas, ao invés disso, pegou o
avião e foi se encontrar com o Haddad para fazer campanha antecipada
de Presidente da República. Um verdadeiro absurdo. E queremos saber
e vamos colocar um requerimento de formação. Peço apoio de todos os
deputados e deputadas para saber quem pagou essa passagem. E eu
tenho certeza que ele foi de jatinho, mas de quem? Esse jatinho era um
jatinho oficial aqui do Governo do Estado? Queremos saber quem
custeou isso, se foi o povo do Maranhão que custeou isso, ou se foi o
Governador Flávio Dino com o seu próprio recurso, a equipe do Flávio
Dino, quem foi segurança, outros que estavam dando apoio ao
Governador Flávio Dino, quem o acompanhou para essa palhaçada
que aconteceu em São Paulo, agora, recentemente, ao invés de ir
trabalhar em prol do meio ambiente do nosso estado e do nosso Brasil.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA – Registramos a presença do Vereador
Raimundo da Rodoviária na galeria, acompanhado de seus familiares,
de Sebastião e Auri, como também do pré-candidato a prefeito da
cidade de Grajaú, o senhor Marinalvo do Gesso, acompanhando do
seu Abdias. Queremos chamar agora a Ordem do Dia. Convidamos o
Deputado Pará Figueiredo para que possa comparecer aqui na Mesa.
Sessão Ordinária do dia 03 de março de 2019. Em discussão e votação,
primeiro turno, tramitação ordinária: Projeto de Lei nº 188/2019, de
autoria do Deputado Ciro Neto (lê). Em Discussão. Em Votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a
segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa, em discussão e
votação. Projeto de Resolução Legislativa nº 034/2019, de autoria da
Deputada Andreia Rezende (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai para
segundo turno. Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento
n.º 460/2019, de autoria do Deputado César Pires (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 461/2019, de autoria do Deputado César
Pires (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Deputado César, pedimos que V.
Ex.ª depois ajuste com a Mesa essa data do dia 17 de outubro.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA – Pois não, Deputado Rafael Leitoa.
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O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de

Ordem) – Eu gostaria que V. Ex.ª, assim que encerrar a Ordem do Dia,
pedisse para a Casa para que a gente pudesse fazer um minuto de
silêncio em homenagem ao seu Raimundo Nonato Medeiros, que faleceu
no último sábado, que é era engenheiro, escritor, técnico da Caema, ex-
superintendente de Recursos Hídricos, também presidente da Academia
Caxiense de Letras, grande companheiro que nos ajudou muito nesse
processo de construção do recursos hídricos do Estado do Maranhão,
estudioso e que faleceu no último sábado. Assim que possível, da
Ordem do Dia, que a Assembleia Legislativa prestasse essa homenagem
a esse grande servidor público do Estado do Maranhão.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA - Tudo bem, deputado Rafael, depois da Ordem
do Dia iremos conceder um minuto de silêncio. Os projetos que precisam
da deliberação da Mesa serão transferidos para a próxima sessão. Vamos
conceder agora um minuto de silêncio, a pedido do deputado Rafael
Leitoa. Peço que todos fiquem de pé em posição de respeito. Inclusão
na Ordem do Dia, da Sessão Ordinária de quarta-feira, dia 04 de
setembro de 2019: Requerimentos nº 465, 466, 467, 468, 469, 470 e
471/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior. Requerimento nº
472/2019, de autoria do Deputado Ciro Neto. Grande Expediente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Questão de Ordem, Senhor Presidente, Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA - Pois não, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Duas coisas, primeiro solicitar aqui um
requerimento meu de informações da AGED que seja colocado na
Ordem do Dia para a apreciação da Mesa para amanhã. E segundo, se
não tem ninguém inscrito no Grande Expediente, que V. Ex.ª possa me
conceder este obséquio, por favor, para que eu use o Grande Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA - O seu Requerimento, Deputado Wellington,
será incluído na Ordem do Dia, de amanhã.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA -Não temos ninguém inscrito no Grande
Expediente. Concedo a palavra a V. Ex.ª, por trinta minutos, com
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, galeria, imprensa,
internautas que nos acompanham por meio da TV Assembleia, nosso
mais cordial, bom dia, que Deus seja louvado, que Deus estenda as
suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. Senhor Presidente,
estou vindo de uma reunião de grupo de trabalho de enfrentamento ao
suicídio. Já realizamos esse trabalho muito antes da atual legislatura,
desde a legislatura passada, inclusive lei de nossa autoria que institui a
Semana de Combate ao Suicídio, inclusive coletamos também assinaturas
para que nós formalizássemos uma Frente Parlamentar de Valorização
da Vida e do Combate à Depressão, à Mutilação e ao Suicídio. Agora há
pouco, uma reunião para as atividades que serão realizadas no dia 10,
em São Luís, em parceria com o Ministério Público, com o Tribunal de
Justiça, com as Forças Armadas, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria
Municipal de Saúde. Então, todos os órgãos envolvidos com essa
temática de suma importância. E, mais uma vez, não é “mi, mi, mi”,
não é frescura e precisa sim ser discutido, até porque é caso de saúde,

saúde mental e tem que ser tratado com muita responsabilidade, com
muita seriedade. E temos feito isso desde o mandato passado. E
iniciamos o mês de setembro na valorização da vida e no combate ao
suicídio. Amanhã, divulgaremos toda a nossa agenda para o dia 10,
convidando a sociedade e os parlamentares para que possam estar
presentes. Concluindo, eu volto para essa reunião, vamos fazer visita
a alguns pontos, aos locais onde serão trabalhados, no dia 10 de
setembro, entre eles, o Teatro Odylo Costa Filho, no Reviver, e vários
lugares no Centro de São Luís, onde teremos diversos temas abordados
no próximo dia 10. Eu já faço o convite de antemão a todos. Antes de
iniciar o tema propriamente dito, Deputado César Pires, Deputado
Arnaldo Melo, a cada dia que passa as pessoas se tornam mais secas,
mais distantes. A cada dia que passa, as pessoas se enclausuram mais
no seu dia a dia e, com o advento da internet, que poderia facilitar a
vida das pessoas, muitas pessoas não utilizam para o bem, para o
crescimento, algumas pessoas, infelizmente, utilizam para o mal, por
isso é tão bom quando se observam pessoas que seguem páginas
construtivas, páginas boas que não publicam fake news e que tratam a
realidade com conversas boas, com conversas agradáveis. Deputado
Arnaldo Melo, Deputado Edivaldo Holanda, as pessoas não se olham
nos olhos, as pessoas não se cumprimentam, as pessoas não se
respeitam, as pessoas se escondem atrás de um curso superior, atrás
de um cargo e, às vezes, deixam de reconhecer as pessoas boas que
temos perto da gente, dos familiares, e de dizer que gostam, dizer que
amam, dizer que respeitam. Depois está me perguntando: “Deputado
Wellington, por que essa introdução? Por que está tocando nesse
ponto?”. O que eu quero externar, senhoras e senhores, a última viagem
que fizemos de trabalho, representando o Parlamento estadual para
tratar da mutilação, tratar do suicídio, tratar da violência contra a
mulher. Foram momentos de grandes ensinamentos, dando a nossa
contribuição para todo o Brasil e trazendo a experiência de outros
estados para aplicar na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Eu quero fazer o recorte especial que foi desfrutar da companhia do
amigo Deputado Arnaldo Melo. E quão bom, Deputado Arnaldo Melo,
é poder externar isso. As pessoas não precisam dizer que gostam, que
amam, que respeitam depois que as pessoas não estão mais próximas.
Eu aproveito este momento para dizer o quanto eu respeito os demais
pares, nesta Casa, a exemplo do Deputado César Pires, que está ao seu
lado, e muitos outros homens públicos, na Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, com os quais eu tenho aprendido e a quem eu
devo a honra de aprender todos os dias. Mas esse recorte especial que
eu faço foi da convivência dos últimos três dias com V.Ex.ª e na
companhia também da sua esposa, Dona Valderez. Foram momentos
agradáveis de ensinamento e de harmonia que eu tive com V.Ex.ª.
Deputado César Pires, eu externo, na manhã de hoje, na Assembleia
Legislativa, o carinho especial que o senhor teve para com o Deputado
Wellington, nesses últimos três dias, nas conversas, nas orientações,
nas nossas pautas. O senhor pode ter certeza de que o senhor conquistou
mais ainda o meu respeito. Já tinha o meu respeito, mas agora tem
ainda muito mais. Eu sinto, não falando o meu Presidente, longe de
mim, todo o respeito que eu tenho com o Presidente Othelino, mas me
deu certa inveja branca, porque, na legislatura anterior, na qual V.Ex.ª
foi presidente desta Casa, porque eu tinha o contato com os Deputados
que falavam como V. Exa. tratava os deputados, tratada essa Casa.
Mais uma vez, longe de mim, não estou questionando o Presidente que
nós temos, o Presidente Othelino; pelo contrário, estou fazendo uma
reverência elogiosa. Estou no senso de justiça, dever de justiça, elogiando
um homem público, Deputado Arnaldo Melo. E, de forma especial, de
forma carinhosa, atenciosa para com o Deputado Wellington. Exmo.
Senhor Deputado Arnaldo Melo, se eu posso chamá-lo de amigo. E
pode ter certeza que a forma carinhosa, especial e atenciosa, como
V.Exa. tem me tratado e tratou, principalmente, nessa viagem, ficou
marcada. E eu não poderia deixar de hoje externar, falar isso a V. Exa.
Muito obrigado pelo convívio, muito obrigado pelo aprendizado, muito
obrigado pela atenção. Que Deus continue abençoando a sua vida
abundantemente, a sua esposa, os seus filhos, Deputada Nina Melo,
que trabalhou conosco aqui, uma pessoa muito especial para todos
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nós, uma pessoa maravilhosa, uma médica formidável. Inclusive eu a
conheci fora da Assembleia Legislativa, realizando um trabalho social,
um trabalho solidário no Hospital Aldenora Bello. Então, o meu respeito
a V.Exa., a sua esposa e a toda sua família. E mais uma vez, nesse
recorte especial, a forma carinhosa com que V. Exa. trata o Deputado
Wellington e, principalmente, nessa viagem que tivemos oportunidade
de nos aproximar. Deputado Arnaldo Melo, meu muito obrigado. A
palavra, hoje, ao iniciar o meu pronunciamento, é de gratidão a V.Exa.
Muito obrigado, Deputado Arnaldo Melo, pelo convívio nas últimas
72 horas. Senhor Presidente, eu trago a tribuna desta Casa um tema de
suma importância, que é a preservação do meio ambiente. Enquanto o
centro-sul do país, enquanto o mundo tem uma preocupação em
preservação do meio ambiente, o Governador Flávio Dino faz
totalmente o contrário. E eu vou elencar três pontos cruciais, três
pontos fundamentais. O primeiro deles é com relação à zona rural de
São Luís. O Governador Flávio Dino quer diminui, quer destruir 40%
das zonas rurais de São Luís. E é um absurdo. O Plano Diretor foi
encaminhado à Câmara Municipal. Será votado na Câmara municipal.
Tem ingerência total do Governador Flávio Dino. E querem destruir
40% da nossa zona rural. Nós não vamos permitir. Além de mobilizar,
de conscientizar a zona rural e toda a zona urbana de São Luís, nós não
vamos permitir. Senhoras e senhores, vindo da cidade de Florianópolis,
por exemplo, capital de Santa Catarina, o trabalho que se faz tanto na
Assembleia Legislativa quanto na Câmara Municipal de preservação
do meio ambiente, que não se avance para a zona rural, que não se
avance para o meio ambiente. E o que nós encontramos no estado do
Maranhão, em São Luís? Um estado onde o Governador autoriza, o
Governador que quer meter a mão na zona rural de São Luís, quer
destruir 40% da zona rural de São Luís. Os senhores sabem o que isso
significa? E com a velha desculpa que, com a urbanização, vai melhorar
a qualidade de vida das pessoas. E por que que não melhora a qualidade
de vida de quem mora na Cidade Operária, na Cidade Olímpica, no
Tiradentes, no Anjo da Guarda, no Gapara? Por que que não melhora
a qualidade de vida de quem está na Vila Luizão? Porque fazer uma
praça muito bonita na lagoa, ok. Beleza, na área nobre. E cadê a área de
praça, uma praça bonita, uma praça agradável nos bairros que já falei.
Cadê a praça bonita, uma praça agradável, uma praça condizente com
o Anjo da Guarda, com a Cidade Olímpica, com os bairros da periferia
de São Luís? E aí o crescimento, o desenvolvimento vai avançar na
zona rural, afugentando, tirando as pessoas da zona rural? Esse é o
primeiro questionamento que fazemos. O segundo questionamento
que fazemos com relação ao Governador Flávio Dino: Cajueiro. O
Governador Flávio Dino era a favor do Cajueiro, tanto o Governador
Flávio Dino como deputados estaduais da época defendiam o Cajueiro
e hoje o Governador Flávio Dino não é só contra o Cajueiro como, em
um ato covarde e cruel, autorizou o despejo de 22 famílias. E aproveito
para fazer a denúncia, tem mais 7 famílias que a qualquer momento
serão retiradas das suas casas, serão retiradas dos seus lares.
Inicialmente, porque no total mais de 180 famílias terão que sair da
região do Cajueiro, da área do Cajueiro. E cometendo aí duas ilegalidades.
Primeira, que essa desapropriação teria que ser aprovada pela
Assembleia, votada na Assembleia, ter o conhecimento da Assembleia.
E, segunda, um decreto que foi assinado pelo secretário Simplício, um
ato privativo do governador do Estado que não teve hombridade, que
não teve coragem de assinar e aí mandou o secretário assinar. Já tomamos
as devidas providências, inclusive protocolamos uma representação
no Ministério Público, na OAB e no Ministério Público Federal para
que tomem as devidas providências devido essa ilegalidade. Toquei no
segundo ponto, Cajueiro. Vou tocar no terceiro ponto: queimadas. O
Estado do Maranhão é o estado com o maior número de queimadas na
região do Nordeste, é o segundo maior... ou melhor, é um dos maiores
na região Norte do país e como que o governador Flávio Dino vai tratar
de queimadas, desmatamento da região Norte se nem ontem ele foi a
reunião? Reunião de Governadores da Amazônia Legal, em Belém, o
governador Flávio Dino não participou. Mas ao mesmo tempo está
gastando dinheiro público. Gastando dinheiro público em ato em São
Paulo, com Haddad, o candidato perdedor na última eleição. Não

participou da reunião importantíssima, em Belém, para tratar das
queimadas, para tratar do desmatamento da região Norte do país, na
região amazônica, na Amazônia Legal onde o Maranhão tem 60% das
suas terras, mas foi fazer foto, foi fazer reunião com Haddad, em São
Paulo. E aí fica a pergunta: gastando dinheiro público? Isso com o
dinheiro público? Nós temos um projeto de lei tramitado nesta Casa
que o governador tem que prestar satisfação das suas viagens, as suas
viagens oficiais: quem o acompanha? O valor das diárias? Como é feito
esse translado? Eu vou solicitar, inclusive, à CCJ na tarde de hoje,
deputado Neto Evangelista, para que possa colocar na pauta o nosso
projeto das viagens oficiais do Governo do Estado. O governador
Flávio Dino ao invés de tratar de temas importantes do Estado do
Maranhão, da Amazônia Legal, das queimadas, em Belém, como todos
os governadores da região Norte, da Amazônia Legal, ele estava onde?
Em reunião com Haddad, em São Paulo. Mas vamos ao ponto alto da
nossa discussão, o ponto alto da nossa apresentação na manhã de hoje
e a utilização do grande expediente. O governador Flávio Dino se
utilizou das suas redes sociais, que é o Governador do Twitter, é o
governador das redes sociais e anunciou, abre aspas, palavras do
governador: “Entre as muitas inaugurações dessa semana em que
comemoramos o Dia da Pátria e o aniversário da nossa capital, teremos
a do Parque do Rangedor. Vou repetir: Governador Flávio Dino utiliza
as redes sociais, “entre as muitas inaugurações dessa semana em que
comemoramos o Dia da Pátria e o aniversário da nossa capital teremos
a do Parque do Rangedor”. Nós aqui temos vários questionamentos,
vários questionamentos com relação ao Parque do Rangedor: primeiro,
Governador Flávio Dino, cadê a transparência, não tem transparência
nas obras do Rangedor. Governador Flávio Dino, por que não apresenta
para todos nós todas as licenças e principalmente os estudos de
impactos ambientais, impacto de vizinhança da obra que está sendo
concluída, aqui no Parque do Rangedor. Uma área de preservação
permanente, uma área que deveríamos preservar, uma área que já foi
cedida para grandes empreendimentos imobiliários, como é o caso do
Pátio Jardins e do Jardins, aqui do lado. Constrói-se o Parque do
Rangedor, numa área totalmente isolada e muito próximo já da Litorânea.
Senhoras e senhores, quem quer fazer alguma atividade física já tem a
Litorânea aqui próximo. Os grandes condomínios de luxo, que estão
próximos do Parque do Rangedor, têm suas áreas de lazer, têm suas
áreas de caminhada, de cooper, têm as suas academias, têm piscina.
Governador Flávio Dino desmata, vem destruir na área do Parque do
Rangedor para construir um Parque numa área nobre onde não há
necessidade, não tem transparência dos seus atos, não tem nenhuma
placa indicativa da obra e muito menos mostra para a sociedade os
impactos ambientais, os impactos de vizinhança e a necessidade dessa
obra. Como que ele faz uma obra dessa envergadura e não cuida das
outras obras na cidade? Se quer ajudar, vamos ajudar o Parque do Bom
Menino que está abandonado! Se quer fazer alguma coisa vamos fazer
pela periferia de São Luís. Vão torrar na campanha pré-eleitoral do
candidato do governo, Rubens Júnior, cento e vinte milhões de reais
para discutir, para fazer formatação no centro de São Luís e os outros
um milhão e cem mil habitantes como ficam? Como fica a periferia da
capital, como fica a região da Cidade Operária, Cidade Olímpica, como
fica a região Luizão, Sol e Mar, Divinéia, como fica a situação do Anjo
da Guarda, Vila Embratel, Gapara? Senhoras e Senhores, tem muita
gente morando em área de risco, não estão solucionando o problema
agora, parou de chover, não estão solucionando o problema agora, a
Coheb do Sacavém, no Bacanga, na Vila Embratel. O governo não tem
dinheiro, mas tem dinheiro para fazer uma obra destruindo a natureza,
destruindo o meio ambiente. Qual a necessidade, então? Para justificar
gastos? É esse o motivo? E nós encontramos vários questionamentos
na própria página do Governador Flávio Dino de internautas fazendo
os seguintes questionamentos: Adria_m, eu já vi várias reclamações e
questionamentos sobre quem é o arquiteto responsável. Cadê a
transparência dos projetos, Governador? Cadê a satisfação para a
população? Não é preciso ser formado para ver os mais variados erros
cometidos neste projeto. Infelizmente, a natureza e a cidade choram.
Flávio Dino, eu teria feito um projeto bem mais bonito e arborizado.
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Eu não sou fake, diz a Vince Dantas, eu não sou fake, não votei em
Bolsonaro e questiono o projeto desde a primeira vez que o vi, antes
da execução. Não vamos tapar o sol com a peneira, porque, sem críticas,
um governo não toma decisões corretas. Vão saber, é só uma diferença
dos nossos governadores. Meus pêsames pelo que vocês enfrentam
em outros estados. Sei como é o Governador de vocês. Mesmo o
Governador Flávio Dino passando essa imagem e, diga-se de passagem,
passando a imagem com o dinheiro público, o Governador Flávio Dino
precisa ser investigado. As viagens do Governador do Estado do
Maranhão não têm nada a ver com o Governo do Estado, nada a ver
com a administração, nada a ver com a gestão, gastando o dinheiro
público para viajar para Brasília, para São Paulo, para tratar de campanha
eleitoral de 2022. O Governador Flávio Dino está usando o Governo
do Estado, usando as suas finanças para se projetar nacionalmente,
gastando dinheiro público com propaganda, pagando site da articulação
de veiculação nacional. Isso precisa ser investigado, precisa ser
questionado pela Assembleia Legislativa, pois esse é o nosso papel.
Não adianta pousar de bom moço, falar na mídia que é a nova ordem,
que é a nova política, mas não cobrar do Executivo. Fomos eleitos para
fiscalizar, para cobrar transparência do Executivo. E o Governador
Flávio Dino gasta dinheiro público para se projetar nacionalmente e
deverá ser cobrado, sim. Vamos fazer representação para isso. Cajueiro,
comunidade rural que está sendo expulsa de suas terras para a construção
de um porto em parceria com empresários chineses. Não tiro méritos
dos pontos positivos, mas não podemos tratar como se tudo estivesse
a mil maravilhas. Parece até que foi paisagista, dez de dez, com sua
brilhante praça seca no meio de uma reserva. Parece piada, porque só
deixaram os babaçuais porque eram obrigados por lei, deixaram uma
única árvore, os arquitetos, os ambientalistas contratados pelo Governo
do Estado, com autorização do Governo do Estado e da Secretaria do
Meio Ambiente. Devastaram, destruíram todas as árvores nativas, não
preservaram o local, não tiveram as árvores locais, fizeram destruição
em massa, deixando uma única árvore no meio de todo o parque, um
pedaço de concreto imenso no meio de uma reserva, mas nenhuma
árvore para fazer uma sombra que preste nos dias de sol tinindo.
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, o Deputado Wellington
tem a voz do povo. Eu trago para a Assembleia Legislativa as
inquietações, os incômodos, as insatisfações, as reclamações, as críticas
da população que questiona como esse projeto que o Governador
Flávio Dino vai inaugurar esta semana é prejudicial para as futuras
gerações. Tínhamos, sim, que preservar o Parque do Rangedor.
Preservar: é isso que nós temos que fazer. Olha, até palavrão falaram,
na própria página do Governador Flávio Dino: é uma bela “b...”, uma
palavra que começa com b e tem 5 letras. “É uma bela bo..., árvore que
é bom não tem nenhuma”. Para quem destrói o Cajueiro para fazer
porto para uma estatal chinesa me admira muito que tenha deixado ali
uma única árvore para contar história. Talvez seja isso, uma única
árvore para contar história da destruição do parque do Rangedor, uma
única árvore. Um parque na área nobre onde já tem condomínios de
luxo, já tem as suas áreas de lazer, já tem suas áreas de caminhada, de
academias, de piscina. E aí perguntamos, tão próxima da Litorânea,
por que não melhora a Litorânea? Por que não melhora o banheiro da
Litorânea? É vergonhoso, o turista chega em São Luís, faz uma
caminhada, um passeio na Litorânea e ele vai ao banheiro da Litorânea,
é deprimente, é triste. É lamentável uma moça, uma mulher, uma senhora
utilizar o banheiro feminino na Litorânea. É vergonhoso para todos
nós. É vergonhoso para nós enquanto políticos. É vergonhoso para
nós. E aí o Governador não melhora a Litorânea e vai destruir a natureza
para construir um parque tão próximo da Litorânea. Continuam as
perguntas, os questionamentos. Então, Governador, e mais, e o Cajueiro?
Para usar mais uma parte da área de preservação, o mínimo que se
esperava era preservar demais a natureza. O estacionamento podia ser
mais arborizado? Podia não tem mais como fazer, já destruíram tudo.
Governador, o senhor sabe me dizer se algum dos materiais utilizado é
sustentável, é ecológico? Vejo que há uma grande área pavimentada.
Visto que é um parque dentro de uma reserva florestal, não seria
interessante trazer para esse projeto materiais que reforçassem o caráter

ecológico da obra? A concretagem e um ponto de recarga de aquífero
ficou lindo! Parabéns, Governador Flávio Dino. O senhor tem destruído
a natureza do Estado do Maranhão e principalmente na ilha de São
Luís. Flávio Dino, tudo bem? Qual é a equipe técnica responsável pelo
projeto e execução deste parque? Pensei ainda que era só projeto, mas
já até construíram na calada da noite, na calada da noite. Cadê a Comissão
de Meio Ambiente desta Casa? Cadê a fiscalização dos deputados?
Senhoras e senhores, nós não podemos ser diminuídos. Aqui não é
puxadinho do Palácio dos Leões. Não contem com o meu silêncio. Não
fui eleito para ser babão de Governador. Fui eleito para legislar e
fiscalizar a aplicação do dinheiro público. E é uma vergonha a destruição
da natureza, a destruição do meio ambiente e o silêncio sepulcral e
ninguém diz nada. Vamos inaugurar esta semana uma obra que não
deveria ter saído do papel. Uma obra que deveria ter sido conversada,
tendo audiência pública, conversar com o meio ambiente, conversar
com os defensores, conversar com a Assembleia Legislativa e conversar
com a sociedade. Precisamos de projetos sustentáveis, projetos que
respeitem a natureza. Bela “b...” desmatar a reserva para encher de
concreto, chamar de ecológico e fazer discurso hipócrita em favor da
Amazônia”, disse assim Simara. “Pensei ainda que era só projeto”, um
outro questionando o governador Flávio Dino. E esses são os
questionamentos nas redes sociais. Senhoras e senhores, eu estava em
uma grande discussão, eu tive que interromper a discussão com várias
entidades tratando de um tema tão importante, que é do combate ao
suicídio, eu tive que deixar o carro, peguei um mototáxi para poder
driblar o trânsito para chegar a Assembleia Legislativa, o mototáxi está
aguardando ali fora, porque a reunião continua, mas eu não podia
deixar de me pronunciar. Eu não podia deixar de defender a natureza,
estão destruindo a Ilha de São Luís. O governador Flávio Dino de
forma hipócrita está destruindo a Ilha de São Luís. Quer reduzir em
40% a zona rural de São Luís, está destruindo a região do Cajueiro, não
controla os desmatamentos e as queimadas no Estado do Maranhão e
agora nos vem com a grande crueldade que está cometendo ao lado da
Assembleia, em uma área nobre. Mas ainda tem gente que vai defender.
Mas defender por quê? Por que é apaniguado? Porque recebe dos
cofres públicos para babar, para defender o governo? Eu faço o
contrário. Estou na Assembleia Legislativa no segundo mandato com
muita responsabilidade e não vou me calar. Tem sido diminuída a
oposição nesta Casa, não tem sido fácil, não é fácil fazer política no
Brasil, muito mais difícil é fazer política no Estado do Maranhão. Eu
tenho pago um alto preço por ser oposição. Mas vou continuar firme
e defendendo aquilo que acredito, as minhas convicções, os valores. E
não podemos nos perder diante do desgoverno que tem uma máscara,
que mente, que enrola e faz tudo isso com dinheiro público. Nós
precisamos sim de políticas públicas, precisamos sim preservar o meio
ambiente. Mas senhoras e senhores, não tem sido fácil, uma luta árdua
de alguns jornalistas, a luta árdua de alguns maranhenses e a luta árdua
do deputado Wellington do Curso que não se dobra e que não se cala,
que vamos permanecer firmes defendendo a sociedade, defendendo os
maranhenses diante do desgoverno Flávio Dino. Senhoras e senhores,
o governador Flávio Dino vai apresentar para a sociedade é algo negativo.
Qual a necessidade do Parque do Rangedor? Qual a necessidade de
desmatar e trocar área verde por concreto? Qual a necessidade? E os
questionamentos nas redes sociais são os mais variados possíveis. Os
questionamentos, as críticas são de pessoas conscientes que não se
dobraram e não se dobram para o ‘governo da mentira’, da propaganda
enganosa e destruidor do meio ambiente. Eu já havia falado nesta Casa
e vou repetir, o Governador Flávio Dino não só tem destruído o meio
ambiente como também não dá a atenção à saúde pública do nosso
Estado. O Governador Flavio Dino é o exterminador silencioso da
população mais pobre do nosso Estado. O que ele tem feito para a
população mais pobre? A Lagoa tem uma praça na área nobre, já temos
a Litorânea na área nobre, e bem próximo o Parque do Rangedor na área
nobre. E o que tem feito ou o que tem sido feito na periferia, na área
mais pobre da nossa cidade? Continuamos firmes, vigilantes, em defesa
de São Luís, em defesa do meio ambiente, em defesa da sociedade, em
defesa do povo do Maranhão. Era o que tinha para o momento, Senhor
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Presidente. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça,
que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão,
sobre a sua população.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA - Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco
Parlamentar Unidos Pelo Maranhão, Deputada Mical Damasceno, por
10 minutos, com direito a apartes.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, Mesa Diretora, Deputados e
Deputadas, funcionários da Casa, amigos da imprensa, também os
nossos amigos da TV e Rádio Assembleia. Companheiros de Plenário,
temos acompanhado, quase que, diariamente, casos de abuso sexuais
de crianças e adolescentes. Dói a minha alma, ao acompanhar esse tipo
de noticiário. No ano passado, a Secretaria de Segurança Pública, aqui
do Maranhão, registrou uma média de cem casos por mês de abuso
sexual. Isso, fora os casos que acabam não sendo registrados, em
nenhuma delegacia. Infelizmente, esta é uma realidade mundial que
precisa ser combatida. 70% dos estupros, Deputada Detinha, no Brasil,
são cometidos contra crianças e adolescentes. Segundo o Ministério da
Saúde, o estupro de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, é a violência
mais atendida nas unidades de saúde e as meninas são as maiores
vítimas. Esses estupros acontecem na própria casa da vítima, em 58%
dos casos. Então, segundo o Atlas da Violência de 2018, que demonstra
que os agressores são na maior parte os próprios pais, padrastos,
familiares, namorados ou pessoas conhecidas das vítimas. Também
temos o UNICEF, que nos diz que esta é uma realidade mundial, uma
vez que 90% dos adolescentes de diversas nacionalidades, vítimas de
violência sexual, denunciam que o autor da primeira violação era alguém
próximo ou conhecido. Infelizmente, apenas 1% procura ajuda
profissional, após o estupro, pelo medo da rejeição social e familiar e
pelas ameaças sofridas também pelo agressor. O terror se aprofunda
com a repercussão do estupro em 38% dos casos, podendo, assim,
prorrogar-se, por torturantes longos períodos, quando praticadas por
familiares ou outros conhecidos. As consequências vão desde distúrbios
emocionais, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez não desejada
até a morte da adolescente que tira a sua própria vida ou falece na
tentativa de um aborto clandestino. Então, para contribuir com a
mudança dessa triste realidade, eu estive, semana passada, em Brasília,
com a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,
a Ministra Damaris Aires, juntamente com a Secretária, a nossa amiga
licenciada, Deputada Ana do Gás, Secretária de Estado da Mulher, e
também com a Diretora da Casa da Mulher Brasileira, Susan Lucena,
para discutir a assinatura de um termo de cooperação técnica para
implementação do programa Criança Protegida. Mês passado, eu estive
com a Ministra Damaris que nos pediu para que a gente ajudasse com
essa assinatura junto ao Governo do Estado. Por meio dessa Secretaria,
ela virá, no mês de setembro, no dia 24, ao lançamento, a convite
nosso, da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. Nesse
momento também, ela assinará o Termo de Cooperação Técnica junto
à Secretaria de Estado, Secretaria da Mulher, com a nossa amiga Ana
do Gás, para que esse programa consista na formação e capacitação
dos agentes que integram o Sistema de Garantia de Direito da Criança
e do Adolescente, com a proposta de fortalecer o sistema e aprimorar
o atendimento à assistência e à proteção da criança e do adolescente
com direitos violados. Fazem parte desse sistema de garantia de direitos
os agentes públicos da sociedade civil que atuam na rede de atendimento
do Sistema Único de Saúde, o SUS; o Sistema Educacional; a Rede
Socioassistencial; Conselhos Tutelares; Conselhos de Direitos; policiais
militares do Batalhão Escolar; Delegacia de Proteção à Criança e ao
Adolescente; Unidades de Acolhimento Institucional; Vara da Infância
e Juventude; unidades socioeducativas e unidades para o cumprimento
de medidas socioeducativas do meio aberto. Nós vamos entrar em
contato com todas essas secretarias e também com essa, com todos os
nossos amigos aqui para poder provocar para que haja esse programa
da criança protegida aqui em nosso estado. E isso é sistema de garantia

de direito. Era para que juntos possamos mudar esta infeliz realidade
de violência contra as nossas crianças. E, como mãe, avó, mulher e
representante do povo, preciso agir para mudar esta realidade em todos
os espaços, para que nossas crianças possam viver livres de violências.
Estas são as minhas palavras, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA – Bloco Parlamentar Democrático, Deputado
Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Vou usar,
Presidente. Deputado Leonardo Sá por oito minutos. E, desde já, se
Vossa Excelência quiser usar o tempo da liderança, já fica autorizado,

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA – Deputado Leonardo Sá por oito minutos,
com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ (sem revisão
do orador) - Bom dia a todos. Excelentíssimo Deputado Fernando, em
que cumprimento a Mesa desta Casa, meu amigo e nosso líder Deputado
Vinicius, no qual cumprimento todo o Plenário, população, galeria,
imprensa maranhense, estou aqui, hoje, com o coração cheio de alegria,
cheio de felicidade para parabenizar, Deputado Zé Gentil, a minha
querida cidade de Pinheiro, que hoje completa 163 anos no dia 3 de
setembro. Cidade que eu tenho a honra, hoje, de fazer parte da sua
história. Cidade que me acolheu e, quando eu cheguei ao Maranhão, em
2005, em 2008, Rildo, com apenas dois anos no município, já fui
candidato a vereador e tive uma das maiores votações para vereador
até hoje no município. Cidade que me deu um segundo mandato de
vereador. Cidade na qual eu tive a maior votação para deputado estadual.
Cidade que toda a minha trajetória médica foi dentro dos hospitais
daquele município, o Materno Infantil, o Hospital Antenor Abreu.
Cidade em que eu conheço as pessoas e as pessoas me conhecem. É
muito bom fazer parte da história de Pinheiro, uma cidade linda que
tem o nome de Princesa da Baixada maranhense. Gostariam nesse dia,
mais uma vez, parabenizar Pinheiro pelo seu aniversário...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputado
Leonardo, quando puder, eu gostaria de aparteá-lo.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ - Pode falar,
Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) -
Deputado, primeiramente, eu quero parabenizar V. Exa. pelo seu
pronunciamento. Quero parabenizar em seu nome todas as pessoas da
cidade de Pinheiro, a Princesa da Baixada. E nós sabemos que, quando
a gente parabeniza uma cidade, estamos parabenizando o seu povo. E
V. Exa. vem trabalhando bastante em prol da cidade de Pinheiro, de
toda região da Baixada do estado do Maranhão com grandes indicações,
com grandes projetos. E é para isso que a gente veio para esta Casa,
representar o povo, estar junto do povo. E ontem mesmo, salvo me
engano, antes de ontem, eu vi um pronunciamento de V. Exa. numa
rádio daqui de São Luís, onde V. Ex.ª coloca seu nome à disposição
dessa cidade. Então Pinheiro, hoje, completa 163 anos de emancipação
política onde quero aqui ressaltar o seu trabalho à população que o
elegeu, que trouxe V. Ex.ª para esta Casa e V. Ex.ª está trazendo do seu
mandato benefício, qualidade de vida ao povo de Pinheiro. E isso é que
realmente a gente tem que fazer como agentes públicos em todas nossas
cidades onde a gente representa, como eu no caso Pedreiras, região do
Médio Mearim, e V. Ex.ª em Pinheiro, região da Baixada. E sei que o
povo de Pinheiro é um povo hospitaleiro, onde já estive várias vezes
na cidade de Pinheiro, pretendo voltar novamente com a sua salvaguarda,
com a sua, vamos dizer assim, companhia, porque sabemos do projeto
que temos, junto do PL, na cidade de Pinheiro precisando e almejando
dias melhores. Parabéns, presidente.
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O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ - Muito
obrigado pelo aparte, Deputado Vinícius, o senhor será sempre bem-
vindo àquela cidade, na nossa cidade de Pinheiro. Mais uma vez desejar
a Pinheiro, a todos os pinheirenses um feliz aniversário, que a nossa
cidade possa se desenvolver, possa crescer e possa ser bem mais cuidada.
Queria aqui mais uma vez salientar, queria mais uma vez aqui plagiar
um poeta chamado Ronaldo da Cunha Lima, que falava isso da sua
cidade Campina Grande: “Pinheiro, conheço suas casas e lares, ruas e
bares. Pinheiro, tu me deste tudo. Pinheiro, não lhe nego nada”. Obrigado
e bom dia a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA - - Bloco Parlamentar de Oposição. Declina.
Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA -Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FERNANDO PESSOA -Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente Sessão.

Resumo da Ata da Centésima Primeira Sessão Ordinária
da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
dois de setembro de dois mil e dezenove.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro, Secretário, em exercício, Senhor Deputado Vinícius

Louro.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Antônio Pereira, Ariston,  César Pires, Detinha,
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos
Pneus, Fernando Pessoa, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino
Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Vinícius Louro, Wendell Lages
Wellington do Curso, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes
os Senhores (as) Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende,
Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutora
Cleide Coutinho, Doutora Thaiza Hortegal, Glalbert Cutrim, Hélio
Soares, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral e Roberto Costa. O Presidente
declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do
Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente, que foi encaminhado
à publicação e concedeu a palavra aos (as) Deputados (as): Wellington
do Curso, Doutora Helena Duailibe e Fernando Pessoa. Não havendo
mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação, em
segundo turno, tramitação ordinária do Projeto de Resolução Legislativa
nº 062/19, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a criação do
“Comitê de Gestão Estratégica” da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. Este Projeto de Resolução foi aprovado e encaminhado
à promulgação. Em seguida, foi aprovado em primeiro turno, tramitação
ordinária o Projeto de Resolução Legislativa nº 024/19, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, que concede título de Cidadão Maranhense
ao Comandante Geral da Polícia Militar Coronel Jorge Allen Guerra
Luongo, natural do Estado do Rio de Janeiro, com parecer favorável da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC). O Projeto de
Lei nº 188/19, de autoria do Deputado Ciro Neto e o Requerimento n°
453/2019, de autoria do Deputado Adriano, foram transferidos devido

à ausência dos autores. Sujeito a deliberação da Mesa, foi deferido o
Requerimento n° 459/19, de autoria do Deputado Doutor Leonardo
Sá, para que seja consignado nos Anais da Casa e encaminhada
mensagem de pesar aos familiares da Senhora Conceição de Maria
Lima Soares, pelo seu falecimento ocorrido dia 27 de agosto corrente
ano. Em ato contínuo, o Presidente convidou todos os presentes a se
postarem de pé para a Promulgação da Lei nº 11.093/19 e da Emenda
Constitucional 084/19. Na forma regimental foram incluídos na Ordem
do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto de Resolução n° 034/19,
de autoria da Deputada Andreia Martins Rezende bem como os
Requerimentos n°s: 460 e 461/19, de autoria do Deputado César Pires;
462 e 463/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso e 464/19,
de autoria do Deputado Edivaldo Holanda. No primeiro horário do
Grande Expediente ouviu-se o Deputado Doutor Yglésio.  No tempo
dos Partidos e Blocos o Deputado Duarte Júnior falou no tempo do
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente Final não houve
oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada
e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 03 de setembro de 2019.

SESSÃO SOLENE DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019 ÀS 11h.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Deus seja louvado. Em nome do povo
e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão Solene
convocada para homenagear os atletas maranhenses que participaram
da 18ª edição dos jogos Pan-Americanos realizados em Lima, no Peru.
Convido para compor a Mesa, o Exmo. Senhor Rogério Cafeteira,
Secretário de Estado de Esporte e Lazer, neste ato representando o
Governo do Estado, o Governador Flávio Dino. Secretário Rogério
Cafeteira, nosso sempre Deputado Rogério Cafeteira, seja bem-vindo
à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, grata satisfação em
tê-lo nesta Casa, em tê-lo na Mesa. Professor Emanoel Péricles Salvador,
Chefe do Departamento de Educação Física, neste ato representando a
Reitora Nair Portela. Exmo. Senhor Rommeo Amin, Secretário
Municipal de Esporte, nesse ato representando o Prefeito de São Luís,
Edivaldo Holanda Júnior. Excelentíssimo Senhor Gerson Pinheiro,
Secretário Estadual de Igualdade Racial, e, de forma especial, convidar
a compor a Mesa, homenageado dessa Sessão Solene, o médico
desportista, Dr. Bruno Lobo. Concedo a palavra ao deputado Duarte
Júnior, autor das proposições, para uso da palavra.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – A todos e
todas, é com muita honra, muita alegria que eu vim a esta tribuna trazer
um pouco dos meus sentimentos, um pouco daquilo que muitos de
nós, brasileiros, maranhenses, têm a intenção, o interesse e a vontade
de fazer, mas poucos têm a oportunidade de realizar. Estamos, neste
ato, Presidente Deputado Wellington do Curso, homenageando aqueles
que são os reais, os verdadeiros heróis do mundo moderno, esses
esportistas que, com muita honra, com muito esforço, com muita
dedicação, representaram não apenas as cores da bandeira do nosso
País, mas também representaram com muito talento a bandeira e as
raízes maranhenses. Cumprimento o Deputado Wellington do Curso,
neste ato presidindo esta sessão. Agradeço, Deputado Wellington pela
sua presença. Meu querido amigo, Deputado Rogério Cafeteira,
Secretário de Estado de Esporte e Lazer, Deputado estadual, hoje
Secretário de Estado, tem feito um excelente trabalho em prol do
desenvolvimento do desporto em nossa cidade, em nosso estado.
Cumprimento também o querido Rommeo Amin, Secretário de Esporte
do município de São Luís, representando o Prefeito Edivaldo Holanda
Junior, que também tem realizado um trabalho muito dedicado em
levar o esporte, a prática esportiva para os bairros da nossa cidade, da
nossa Ilha do Amor. Professor Emanuel Péricles, representando a
Reitora da Universidade Federal do Maranhão, Nair Portela, muito
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obrigado pela sua presença. Meu querido amigo e companheiro de
partido, Gerson Pinheiro, Secretário de Igualdade Racial, representando
o Governador Flávio Dino neste ato; cumprimento todos os atletas.
Muitos desses atletas não puderam estar aqui presentes, inclusive,
ontem à noite. Na verdade, hoje, logo cedo, às seis horas da manhã, eu
estava conversando com Ana Paula, que é atleta medalhista, também
neste Pan, em Lima, na modalidade Handebol, estava conversando
com ela pelo Direct, no Instagram, e ela, ao tempo em que agradecia a
homenagem, justificava sua ausência, pois já está na Rússia, minha
querida amiga, Deputada Helena. Quando eu li as mensagens dela, eu já
respondi agradecendo pelo retorno e comentava que, de fato, há um
esforço muito grande. Foram poucos dias que ela teve de descanso e já
está na Rússia representando o nosso País, por isso eu cumprimento
todos esses atletas na pessoa do Bruno Lobo, também homenageado
nesta sessão solene. Bruno Lobo que é o atleta que representa com
muita maestria a modalidade Kitesurf, que é um grande exemplo para
todos nós porque, além de ser campeão nesta modalidade, em vários
campeonatos, em vários torneios, de ter desenvolvido todo o seu talento
diante de várias adversidades, além de tudo isso, ele é simplesmente
formado em medicina, está fazendo Residência em Ortopedia. Isso
deve também ser ressaltado. Além de todo o talento, toda a disciplina
dedicada ao esporte, o Bruno Lobo também é campeão fora do mar,
fora do seu ambiente para a prática do esporte. Por isso, cumprimento
o Bruno Lobo em nome de todos os atletas que estão sendo
homenageados nessa sessão. Cumprimento também o senhor Severino
Bispo Rodrigues, representando a atleta Ana Paula Rodrigues. O senhor
Severino está aqui presente. Senhora Ivanilde Lima da Silva Lemos,
representando a atleta Thalia da Silva Costa. Cumprimento também a
Socorrinho, que está aqui presente como atleta da modalidade Kitesurf.
Cumprimento, e não poderia deixar também de cumprimentar, meu
querido sobrinho Bruno Lima. Mas aqui eu vou puxar sardinha para o
meu lado da família, Bruno Lobo. O Bruno Duarte Lima, que é meu
sobrinho, também tem logrado êxito na prática do esporte Kitesurf.
Tem representado muito bem o Maranhão em eventos internacionais e
nacionais. Meus amigos, essa Sessão Solene é mais do que uma
homenagem; é uma justa homenagem, porque o esporte é mais do que
esporte. O esporte permite que pessoas aparentemente comuns
demonstrem os seus talentos e sirvam de verdadeiros exemplos para
outras pessoas, sirvam de exemplos para a humanidade. No mundo em
que nós vivemos, onde há uma crise moral, onde há uma crise ética,
onde há uma crise de confiabilidade, esses atletas que hoje estão aqui
sendo homenageados se apresentam como uma luz no fim do túnel.
Eles se apresentam como um sopro de esperança. E assim como nós,
pessoas comuns, que passamos por dificuldades, por adversidades e,
no final de um dia de trabalho, nós conseguimos obter êxitos, esses
atletas se apresentam a todos nós como grandes exemplos. Porque,
assim como nós, passam por dificuldades, passam por adversidades,
mas, ao final de um dia de luta, de um dia de trabalho, nas suas
modalidades, eles conseguem honrar não apenas a sua história, a sua
família, mas a sua cidade, o seu estado, o seu país. Esses atletas um dia
sonharam com todas essas conquistas, como Wellington Silva, atleta
do arremesso de peso que representou o Maranhão e o Brasil no Pan-
americano, atleta do Clube Pinheiro, de São Paulo, como a Thalia
Costa e o Daniel Silva, da seleção brasileira de rugby, e como os
medalhistas de ouro: a Ana Paula, campeã do handball; o Bruno Lobo,
campeão do katesurf; e o Marlon Zanotelli, campeão do hipismo. Com
medalhas ou sem medalhas, o desempenho desses maranhenses entra
na história assim como de toda a delegação brasileira que disputou os
jogos em Lima, capital do Peru. Foi o melhor desempenho do nosso
país num Pan-americano, cinquenta e cinco medalhas de ouro, ficando
apenas atrás dos Estados Unidos. O desempenho dos maranhenses
entra para a história por trazer, além de medalhas, que devem ter o
nosso apoio, toda a nossa atenção, porque, além dessas medalhas,
esses atletas nos trazem também bons exemplos, exemplos a nossa
sociedade, exemplos para a nossa cidade, exemplos àqueles jovens que
estão no interior do estado, muitas vezes, sem uma oportunidade. E é
isso que o esporte é, o esporte é oportunidade. Por isso, meu querido

amigo Secretário Rommeo Amin, Secretário Rogério Cafeteira, que nós
precisamos investir cada vez mais na prática do esporte. O esporte
edifica essas pessoas e faz com que novos atletas, novos exemplos
possam ser transformadores da sociedade em que vivemos. Nós
precisamos investir muito mais no esporte. O esporte não é só a
prática esportiva, mas o esporte é uma porta que se abre, o esporte é
um caminho de oportunidades que precisamos garantir com que haja
esse desenvolvimento em nossa cidade, em nosso Estado, em nosso
país. Essas conquistas, como eu disse, são verdadeiros exemplos. Por
essa razão que esta Casa, a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, nesta sessão solene, presta essa justa homenagem a todos
esses atletas. Além desses atletas, a todas essas famílias que aqui
estão. E, por fim, é um ato também de valorização a essas modalidades.
O próprio Rogério Luna, que é membro da Associação de Velejadores
do Maranhão, estava conversando com ele no Palácio dos Leões e
mencionava um evento, um triste evento que ocorreu envolvendo dois
atletas da modalidade Kite: a Socorrinho e o Bruno Lima. Nesse evento
ambos estavam realizando seus treinamentos, aproveitando todas essas
belezas naturais que temos em nossa cidade, orla marítima e por algum
fato alheio à vontade, um fato superveniente, um motivo por força
maior houve a necessidade de um helicóptero, Rogério, do GTA fazer
a busca ativa desses atletas. A situação estava sob controle. O Bruno e
a Socorrinho já estavam retornando desse treinamento, mas o GTA,
muito proativamente, de forma muito eficiente fez a busca ativa desses
atletas. E o que me entristeceu muito não apenas como tio, mas como
um defensor do esporte, o que me entristeceu foi ver alguns comentários
nas redes sociais fazendo afirmações pejorativas a esses dois atletas,
como se aqueles dois atletas, que aqui estão, fossem pessoas que não
tivessem o que fazer, fossem pessoas que tivessem dando um prejuízo
para os cofres públicos por ter a necessidade de ter realizado aquele
socorro. Nesse momento é que um momento de a gente refletir sobre a
crítica daquilo que a gente não conhece. Porque, na verdade, não são
pessoas que não têm o que fazer, são atletas que representam nosso
Estado, que representam as nossas cores, representam as nossas
bandeiras, além fronteira. Mas, infelizmente, nós vivemos em uma
realidade em que tão somente quando se conquista uma medalha, quando
se conquista o êxito em uma competição é que há a valorização desses
que são os verdadeiros heróis do mundo moderno, dos nossos atletas.
Eu queria aqui, por fim, fazer esta reflexão para que pudéssemos
valorizar os nossos atletas, valorizar os atletas maranhenses,
independentemente de medalha, independentemente de ser um
medalhista de ouro, prata ou bronze, independentemente de ter
participado do Pan-Americano, independentemente de, porventura,
vier participar de uma olimpíada, mas devemos valorizar os nossos
atletas, porque esses atletas independentemente de premiação são
pessoas que dedicam a sua vida a um propósito, dedicam a sua vida a
serem um bom exemplo à sua família, aos seus amigos e, quem sabe
,um bom exemplo para a sua cidade, para o seu Estado e para o seu
país. Essas são as minhas palavras e por fim eu queria muito aqui
externar todo esse meu sentimento, toda a minha honra de recebê-los
aqui na Assembleia Legislativa e de parabenizar, representando os
maranhenses, representando a sociedade maranhense todo o orgulho
que temos a todos de vocês atletas. E parabenizar muito especialmente,
aos pais e às mães que estão aqui, porque eu tenho certeza que quando
ninguém acreditava nos filhos de vocês, vocês acreditavam neles. E
quando eles foram campeões e falaram para vocês: eu consegui, mãe,
eu consegui, pai, eu tenho certeza de que vocês falaram olhando nos
olhos deles, com os olhos até lacrimejados, eu já sabia! E realmente já
sabia! Parabéns aos pais, parabéns às mães, parabéns aos atletas
maranhenses! Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Passaremos neste momento a fazer a
entrega das placas em homenagem aos atletas. E convidar o Deputado
Duarte Júnior, para que possa se posicionar à frente da Mesa, e Ana
Paula, medalha de ouro no handebol feminino, aqui representada pelo
senhor Severino Bispo Rodrigues.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR – Mais uma vez, agradeço ao Deputado Wellington
do Curso por presidir a sessão. Agradeço também à Deputada Helena
Duailibe pela presença aqui, abrilhantando esta sessão. Passo a palavra
agora ao Deputado, Secretário de Estado do Esporte, Rogério Cafeteira.

O SENHOR SECRETÁRIO DE ESPORTE DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA – Bom dia a todos e a todas. Deputado
Duarte, eu preferi esse lado aqui porque, quando eu era Deputado, era
o que eu utilizava mais, então eu tenho boas recordações. Queria
cumprimentar, primeiramente, o Deputado Duarte Junior, autor da
proposta de homenagem e presidindo agora a sessão; Excelentíssimo
Senhor Gerson Pinheiro, Secretário de Estado de Igualdade Racial;
Professor Manuel Péricles Salvador, Chefe do Departamento de
Educação Física, neste ato representando a Reitora Nair Portela;
Excelentíssimo Senhor Rommeo Amin, Secretário Municipal de
Esportes; Senhora Ivanilde Lima da Silva, representando a atleta Thalia
de Sousa Costa; o Senhor Severino Bispo Rodrigues, representando a
atleta Ana Paula Rodrigues; Senhor Rogério Luna, membro da
Associação de Velejadores do Maranhão. Bruno, não vou colocar o
Duarte, vou puxar a sardinha só para meu lado. Bruno Lima, atleta, eu
também sou Lima. A Socorro foi a primeira atleta com quem eu tive
contato por meio das redes sociais e de uma amiga em comum, que, por
sinal, eu já cobrei das empresas, Rogério Luna, eu disse: “Olha, nós
temos...”, e a Equatorial Energia me chamou para acompanhá-los. Vão
aumentar o fornecimento de energia para Atins porque já existe uma
demanda muito grande, e eu constatei, agora, em São Paulo, num Fórum
dos Secretários, que Atins é uma das metas do kite. Eu já cobrei duas
vezes, é um compromisso meu que eu vou ter que cumprir, o meu
lema, seu Cunha, é o mesmo como o meu tio tinha prometido e cumpriu.
Senhora, nós temos uma atleta também de alto desempenho que é a
única mulher e a única que não é patrocinada pela Lei do Incentivo, que
é a Socorro. Fazer referência ao Bruno Lobo, homenageado desta sessão
solene. Na verdade, eu estava meio desacostumado, Presidente Duarte
Júnior, porque eu achava que, nesta solenidade, a gente não falava. Na
minha época, eu não estava mais lembrando que eu teria direito à fala,
mas eu quero aproveitar a oportunidade, primeiro, para fazer um elogio
ao seu desempenho como Deputado e depois a esta homenagem, a sua
iniciativa. É importantíssimo que a gente faça homenagens aos nossos
atletas porque, independentemente de serem campeões ou não, primeiro
o esporte, antes de formar campeões, ele forma cidadãos, e a formação
de campeões também é importante. Então, por isso, dentro da Lei de
Incentivo ao Esporte, Deputada Helena, eu queria aqui primeiro
parabenizar a sua presença porque valoriza a sessão, mostra seu
comprometimento com esse setor. A lei de incentivo ao esporte, durante
a minha gestão, teve alguns focos, Deputado Duarte. Um deles,
primeiro, num estado como o nosso, não poderia deixar de ser o social.
Investindo nas categorias de bases, nas áreas, eu diria, mais frágeis em
termos de vulneráveis - é o termo mais utilizado - para que a gente
possa propiciar o esporte e o lazer para crianças. Em determinados
locais, não tem essa possibilidade. No esporte educacional, no esporte
escolar, que é importante, nós estamos realizando o JEMs. Agora,
graças a Deus, com muito mais elogios do que críticas. Também no
esporte de alto desempenho, é importante que a gente tenha um
percentual próximo ao desempenho, por quê? Porque é importante
também termos os campeões, porque eles se tornam referências. O
Bruno, agora se tornou referência. Quantas crianças e jovens agora não
vão se interessar no kite? Infelizmente, a gente tem uma certa cultura
de só valorizar o atleta quando a gente está olhando a televisão e olha
o quadro de medalhas. E aí você cobra: “Poxa, o Brasil foi tão mal”. O
Brasil, dessa vez, foi bem no Pan-americano, mas não olha o trabalho.
Esse trabalho é um trabalho que o Brasil vem evoluindo no esporte. E,
aqui, independente de questões políticas, partidárias e ideológicas,
esse passo teve início fundamentalmente no governo do PT, em 2008,
quando o Presidente Lula - gostem ou não dele - deu início ao projeto
que traz esses... Por isso tantos atletas, o Bruno não, mas tantos

atletas, quando vão ser premiados nos jogos, eles batem continência,
porque são do Exército. Na verdade, esses atletas não têm formação
militar. Foi uma forma que, na época, o Presidente Lula buscou para
fomentar. Ia ter os jogos militares no Brasil, salvo engano, 2009. E aí,
para fortalecer a nossa equipe, colocaram esses atletas de alto
desempenho nas Forças Armadas. E depois foi uma experiência bem-
sucedida e permaneceu até hoje. E eles continuam lá. e eu acho uma
ação positiva. Só acho que tanto os programas de A ou de B devem ter
reconhecimento. Se são bons, independente de quem os faça, deve
haver o reconhecimento. Daqui a uns anos, obviamente, que o presidente
que hoje está à frente do país não é possível que ele erre em tudo. Em
algumas coisas, ele vai acertar. Importante também ter esse
reconhecimento. E, no esporte, não tenho dúvida. Nosso pontapé
forte foi em 2008. E, hoje, onze anos depois, nós estamos colhendo
esses frutos. E o outro para completar, a outra área, que isso aí é uma
questão que eu ainda vou discutir com o Governador. A gente tem um
combinado que a gente discute sempre as políticas, as ações. E eu acho
que tem outro segmento, que eu estava falando, há pouco, com alguns
atletas, que é a força que o esporte tem na mídia. Eu estive, esse final
de semana, na TV. Não sei se alguém aqui acompanha o automobilismo,
mas teve a corrida do milhão. É uma corrida onde o ganhador ganha um
milhão de prêmio, na stock car, que é a principal categoria transmitida
pela televisão. Tem maior visibilidade. Ex-piloto de Fórmula 1 correndo.
E eu também acho que é razoável, Rogério Luna, essa questão de
utilizarmos como uma ferramenta de marketing também o esporte. Eu
estava conversando com eles de usarmos um espaço do carro, por
exemplo, para promover o nosso Estado, tanto na área da Cultura,
como na área do Turismo, como também nesse tipo de evento, deputado
Duarte, ser uma área de você poder...  são grandes empresas
patrocinando e você ter a possibilidade em um contato desse oferecer,
mostrar as vantagens que essas empresas teriam de se instalar aqui no
nosso Estado. Então também é um local de negócios. Eu acho que o
esporte tem todas essas variáveis dentro dele. Então é importante que
a gente valorize cada uma delas. E só para finalizar, fiquei extremamente
feliz nessa última, estive na última semana em São Paulo no Fórum dos
Secretários de Estado de Esportes e ver que a nossa lei de incentivo ao
esporte, deputado Duarte, é referência nacional. Isso me foi dito não
foi por um, nem por dois, foram por vários Estados. E o nosso, graças
a Deus, está na vanguarda e apesar da dificuldade que o país passa, nós
ainda conseguimos captar um percentual muito alto. Vou dar o exemplo
de São Paulo, o nosso teto é mais ou menos 35 milhões, a de São Paulo
que é outro país, a gente não pode comparar São Paulo com ninguém,
é 100 milhões. Nós captamos no passado 30, ele 60. Então dentro de
parâmetros estamos muito, muito, muito além. Nós somos um dos
poucos Estados que tem fundo de esporte, não foi utilizado, mas
graças a Assembleia que aprovou aqui muito rapidamente, analisou e
propôs para que a gente possa usar ainda este ano o Conselho, para a
formação do Conselho para que a gente possa usar esses recursos.
Então diante de todas as dificuldades fiquei muito feliz de ver que o
Maranhão, ainda assim, está bem à frente de Estados como Mato
Grosso, como Rio Grande do Sul, como Paraná. Eu diria que tem 02
Estados, e são do Nordeste, que têm excelentes programas. E o que eu
brinco é o seguinte: a melhor coisa que tem, não precisa a gente inventar
a roda, é copiar o que é bom e aprender com erro dos outros. E é isso
o que eu quero fazer, trazer, ver o que tem de bom lá, adaptarmos para
nós. Uma delas, desculpe me estender, mas é uma oportunidade que a
gente tem que falar para as pessoas o que tem. Em Pernambuco existe
lá um programa Mais Milhas, que é o seguinte, eu tenho milhas, vão
expirar e tenho um atleta, a Socorro vai participar de uma competição
lá em Santa Catarina, por exemplo, e aí ela está com dificuldade da
passagem. Ela colocada e aí quem tiver aqui milhas chega e faz um
depósito nesse banco e dessa forma propicia que a gente tire a passagem,
ofereça o transporte para a Socorro, por exemplo. O que existia antes?
As empresas, deputado Duarte, não aceitavam, a Smiles, a Multiplus
não aceitavam que a gente somasse. Só poderia o seguinte: a Socorro
vai viajar? Vai. O Rogério Cafeteira tem o número de milhas suficientes?
Tem. Ele chega e faz a doação, completa, mas eu não podia somar as
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minhas milhas com a do Rogério e com a do Bruno. E ele estava me
contando lá que agora eles superaram essa fase, por meio de uma base
que eu não conheço ainda, vou lá conhecer, mas é um dos projetos que
é interessante a gente copiar para cá. Então, deputado Duarte, eu acho
que já falei muito, eu acho que é a saudade de falar daqui, mas, mais
uma vez, os meus parabéns pelo seu desempenho aqui e por esta
homenagem, de forma especial, eu já lhe falei, mas vou fazer uma nova
solicitação, tem um desportista nosso que eu tenho ele também, e deve
ir trabalhar conosco na secretaria, que é o Codó, ele esteve inclusive na
abertura dos jogos. O Codó é o nosso atleta maranhense, por enquanto,
medalhista olímpico. E, nesse ano, a gente resolveu valorizar a prata da
casa, geralmente, se traziam atletas de fora. Nós temos grandes nomes
aqui também. Então, na abertura do JEMs foi o Codó, a Iziane, que
jogou NBA, jogou em todos os lugares, e está aqui de volta, por uma
opção, e ela poderia estar na ativa ainda, mas está aqui, e está onde ela
nasceu, que é lá na Liberdade, mesmo local da Ana Paula. Então, eles
voltam para as suas raízes. E a gente teve essa iniciativa de valorizar a
prata da casa. Aqui, antes de encerrar, eu queria contar uma história, o
Deputado Duarte contou, mas só contou pela metade. E aí mostra
como não é fácil chegar em uma medalha, e a gente não chega só. Isso
foi me dito muito lá agora em palestras de medalhistas olímpicos,
Bruno, o Deputado Duarte falou aqui que o Bruno era médico, que faz
ortopedia, até aí está tudo certo, o Deputado Duarte só esqueceu de
dizer que antes disso, antes dele fazer residência de ortopedia aqui, e
eu soube por um sobrinho meu, que é amigo dele, eu não sabia dessa
parte, ele nunca contou, ele passou na residência em São Paulo, e São
Paulo é a Meca da Medicina. Todos os médicos gostariam de fazer uma
especialização em São Paulo, sua residência em São Paulo, e o Bruno
por causa do esporte, por causa do Kite, para poder continuar
praticando o Kitesurf, ele abriu mão de fazer essa residência em São
Paulo e depois fez outra prova e passou para fazer aqui em São Luís.
Então assim, esporte, campeões necessitam de empenho e muitas vezes
de abdicar de questões pessoais. Eu acho que esse é um exemplo
bastante significativo. Muito obrigado pela atenção e pela paciência de
todos. Parabéns a todos os participantes, em especial, Bruno que é o
nosso medalhista de ouro e Ana Paula também, que não está aqui, mas
parabéns, de forma geral, a todos os atletas do Maranhão, de todos que
participaram do PAN e todos que não participaram de nenhuma
competição internacional, mas estão todos os dias praticando esporte.
O esporte é formador de cidadãos, é importante que a gente volte, o
JEMs esse ano teve um destaque maior, é importante que a gente
volte, foi esquecido um pouco nas escolas, Rogério Luna, mas é
importante que a gente volte porque o esporte é uma ferramenta, sem
dúvida, de inclusão, de resgate de jovens e crianças do mundo da
marginalidade, das drogas. Então é importante que a gente invista nisso.
Muito obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR - Agradeço o cumprimento, o amigo Deputado,
Secretário de Estado Rogério Cafeteira, de fato, não é muito comum
esses momentos de fala, mas o Cerimonial, o querido amigo, o Dr.
Bráulio, aqui me permitiram presidindo a Sessão, abrir para alguns
participantes, algumas pessoas que estão aqui presentes. Eu não poderia
deixar de aproveitar a sua presença aqui, enquanto Deputado estadual.
Sei que está com saudade, sei o que é sentir saudade e não poderia
deixar de aproveitar a sua presença aqui e utilizar a tribuna. Mandei
uma mensagem aqui no WhatsApp para a Doutora Helena, perguntando
se ela gostaria de falar, e ela disse que já se sentiu contemplada. Faço
questão de, aproveitando a presença dela aqui, conceder a palavra para
que ela possa fazer as suas homenagens.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE -
Bom dia a todas e a todos. Eu queria aqui, inicialmente, parabenizar o
Deputado Duarte Junior. Falei, ainda há pouco, quando dei entrevistas,
que uma sessão solene dessas que homenageia atletas maranhenses que
se esforçam, nós sabemos o quanto é difícil chegar onde vocês chegaram.
A gente sabe o quanto é difícil o dia a dia. Nosso país, no esporte,

Secretário Rogerio Cafeteira, valoriza muito o futebol, a gente sabe que
é importante o futebol, eu sou apaixonada também pelo futebol, mas
nós temos que valorizar todos os esportes. Esporte é saúde. E a gente
sabe a dificuldade que vocês têm. Eu também tenho na família o meu
sobrinho, Rafael Leitão, enxadrista, e a gente sabe da dificuldade que
todos vocês têm para desempenhar, para fazer, para chegar lá. Então,
eu não poderia deixar de estar aqui para parabenizar o Deputado Duarte
Júnior que teve essa brilhante iniciativa porque vocês merecem ser
homenageados por esse empenho, por estarem lá defendendo nosso
Estado, o nosso País, e também por tudo o que vocês fazem, por todas
as renúncias, como foi colocado aqui, por todo esse amor, por essa
paixão e o quanto isso representa para uma saúde de qualidade, que a
gente sabe que o esporte está relacionado muito com a saúde. Aqui
também deixar os meus parabéns. Hoje nós temos quatro homens
sendo homenageados e duas mulheres, e nós queremos mais mulheres
também participando. Ainda é muito mais difícil as mulheres para
enfrentarem essa luta, então, nós queremos incentivar as mulheres
também para aceitarem esse desafio. Hoje, eu só tenho a dizer, Duarte,
mais uma vez que V.Ex.ª, com o seu brilhantismo, com a sua sabedoria,
trouxe para esta Casa uma importante sessão solene. Com essas sessões
solenes que a gente fica feliz de hoje ser Deputado. Parabéns!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR - Muito obrigado, Doutora Helena, pelas palavras,
pela participação. Passo agora a palavra para o atleta Bruno Lobo, que
falará em nome de todos os homenageados.

O SENHOR BRUNO LOBO – Bom dia. Primeiramente, eu
queria agradecer ao Excelentíssimo Senhor Deputado Duarte Júnior
por esse convite para participar desta homenagem, representando aqui
os atletas maranhenses. Agradecer ao Excelentíssimo Senhor Rogério
Cafeteira, Secretário de Estado de Esporte e Lazer, presente aqui também
e que tem apoiado muito a todos os atletas nos últimos anos. E eu
queria agradecer de coração. Excelentíssimo Senhor Rommeo Amin,
Secretário Municipal de Esporte, representando o Prefeito de São
Luís, Edivaldo Holanda; Professor Emanuel Péricles Salvador, Chefe
do Departamento de Educação Física, neste ato representando a Reitora
Nair Portela; Excelentíssimo Senhor Gerson Pinheiro, Secretário de
Estado de Igualdade Racial. E agradecer também o Deputado Wellington,
que estava presidindo a sessão, muito obrigado. Os outros deputados
aqui presentes, Dra. Helena Duailibe, meus amigos do katesurf, Bruno
Lima, Socorrinho, Zé Augusto, Rogério Luna, muito obrigado pelo
apoio, pelo companheirismo nos treinamentos. O senhor Severino
Bispo Rodrigues, representando a atleta Ana Paula; a senhora Ivanilde
Lima de Silva, representando a atleta Thalia da Silva Costa. Bom,
primeiro lugar, já foi falada a importância do esporte. Quem me conhece
sabe que o esporte sempre fez parte da minha vida. Eu sempre fui
atleta, sempre tive o sonho de ser atleta. E esse foi o meu primeiro
sonho. O sonho da Medicina surgiu também na escola. As pessoas
costumam perguntar o que você quer ser; e quando a gente fala que
quer ser atleta, não é tão valorizado. Eu acho que realmente o futebol
é o primeiro esporte; e como eu não tinha muito talento para o futebol.
eu acho que ser atleta não era o que todo mundo desejava para mim.
Então eu nunca deixei esse sonho. Sempre sonhei em ser atleta. Fui
atleta de natação. Fui da seleção maranhense de natação. Competi
internacionalmente. Fui para o triatlo. Fui campeão brasileiro de triatlo
também e acabei conhecendo o kitesurf, que a princípio era um lazer,
era uma brincadeira. E surgiu essa oportunidade de competir novamente
através do kitesurf. E, como foi falado, o esporte tem um papel social
muito importante. Eu acho que a gente vê, por exemplo, os Estados
Unidos, que é uma nação que, através do esporte também, tem essa
magnitude. O esporte ensina muita coisa. Ensina a gente a ter dedicação,
a ter perseverança. A gente só consegue algo se a gente se dedicar.
Então tem que abdicar de muitas coisas. Cada escolha realmente é uma
renúncia. E o esporte é isso. Então eu devo muito ao esporte porque a
pessoa que eu sou hoje foi através do esporte. Eu acho que, como foi
falado também, a parte da medicina, a que eu acabei decidindo na
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minha adolescência, quando eu tive que interromper o triatlo, por
conta de lesões, eu tive que interromper esse sonho de ser atleta. Foi
quando eu decidi realmente fazer medicina e acabei conhecendo o
kitesurf nesse meio tempo e consegui conciliar. E o esporte não me
atrapalhou. Sei que é difícil ser atleta de alto rendimento. Estou vivendo
esses dois sonhos, mas o esporte me ajudou na minha parte profissional
a ter essa dedicação, a tentar fazer tudo da melhor forma possível. E é
isso que eu quero agradecer. E essa medalha de ouro que eu consegui
nos jogos Pan-americanos é resultado dessa minha trajetória no esporte.
E ela é só um detalhe. Como foi falado, nós tivemos outros atletas
representando o Brasil. E, por mais que alguns não tenham conseguido
a medalha, o mérito é igual, porque ser atleta, no Brasil, no Maranhão,
é difícil. Eu costumo dizer que ser atleta é a profissão mais difícil que
tem, porque a gente não trabalha só 8h. Quando falo ‘a gente’ é o atleta
de alto rendimento, porque é 24h pensando e trabalhando nisso. Precisa
treinar, precisa descansar, precisar programar o próximo dia, então
não é fácil. Não é só um turno, é uma vida dedicada, é uma trajetória e
é uma vida de incerteza. O atleta para ele ter um retorno financeiro
muitas vezes ele tem que ter o resultado. Ele precisa de uma medalha
às vezes para ter o reconhecimento e isso é muito difícil. Porque a
gente está sujeito a lesões, sujeito a não dar certo. Então muitos não
vão chegar a uma medalha, mas o esforço e a dedicação muitas vezes
são os mesmos e isso tem que ser ressaltado. Então não ganhei esta
medalha sozinho, agradeço a todos que têm me apoiado, minha família,
meus amigos por sempre terem me apoiado no esporte. Agradeço ao
Governo do Maranhão, pela lei de incentivo ao esporte que tem me
apoiado para competir de igual para igual com os atletas de outros
Estados e do mundo afora. O grupo Mateus também que tem acreditado
nesse projeto. E é isso, acho que esta solenidade é um apoio, é um
incentivo e o reconhecimento ao esporte maranhense, que a gente tem
muitos talentos aqui, basta realmente um apoio, um incentivo e que
isso sejam sementes que estejam sendo plantadas, que possam vir
daqui a 4 anos, os próximos jogos pan-americanos não só 6 atletas, não
só 2 mulheres, mas se Deus quiser muitos outros atletas possam estar
representando o Maranhão e o Brasil. E que o papel social do esporte
também possa ser incentivado cada vez mais. Então o JEMs, o esporte
de base, muitos atletas não vão ser de alto rendimento, mas o papel
social de educação, de tirar de coisas ruins e incentivar, apoiar o que o
esporte traz de bom para a vida das crianças, das pessoas, é isso que a
gente tem que incentivar, independente do esporte de alto rendimento
ou não. Então muito obrigado em nome de todos os atletas, muito
obrigado por esta homenagem, deputado Duarte. Fico muito feliz,
fiquei honrado com este convite e é isso, que possam cada vez mais o
esporte maranhense crescer e a gente possa representar. Agora a
responsabilidade é maior diante desse reconhecimento todo e pode ter
certeza que vou me dedicar, vou batalhar, vou continuar fazendo o que
eu amo, que é o esporte, que é a medicina. Não sei o que o futuro me
aguarda, quais serão as decisões que eu irei tomar, mas pode ter certeza
que eu tenho pretensão de ir para a Olimpíada e representar o Brasil
também da melhor forma possível. É isso, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR – Agradeço as palavras do atleta Bruno Lobo.
Destaco também a ação governamental em prol do paradesporto, aqui
o Rogério Cafeteira, o Gerson que são membros do governo Flávio
Dino. É muito importante também a valorização do paradesporto. Eu
estive na semana passada, na Ufma, acompanhando os atletas que
praticam basquete sobre rodas, a Universidade Federal do Maranhão
ajuda não apenas disponibilizando o espaço para a realização dos
treinamentos, mas também com as cadeiras de rodas e são atletas que
logram êxito, alcançam bons resultados com cadeiras adaptadas em um
nível bem menor, um nível bem reduzido em comparação com outros
atletas. Então, eu reafirmo aqui os meus parabéns e também a
importância de nós incentivarmos o esporte, porque o esporte é bem
mais do que o esporte por si só, que já é muita coisa. O esporte é a
garantia de oportunidades, garantia com que essas pessoas tenham
maior perspectivas de vida e sejam também exemplos à sociedade a

qual estão inseridos. Nós preparamos um vídeo e me foi informado
agora que já está ok. Esse vídeo aqui é mais uma forma de homenagear
as famílias, os atletas e foi feito com muito carinho pela nossa equipe
aqui da Assembleia, pela nossa assessoria técnica, e espero que vocês,
atletas, gostem desse vídeo. E espero que vocês se emocionem e espero
que vocês gostem pelo menos um pouquinho, pelo ao menos 1/12, do
que eu me emocionei ao ver vocês lá, do que eu me emocionei ao ver os
filhos de vocês, está certo?

O SENHOR SECRETÁRIO ROGÉRIO CAFETEIRA – Me
permita só um aparte?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR – Eu estou até preocupado, Cafeteira, como é
minha primeira Sessão Solene que eu realizo, eu já quebrei o protocolo
umas sessenta e cinco vezes, espero que o pessoal compreenda, mas
fale, Secretário.

O SENHOR SECRETÁRIO ROGÉRIO CAFETEIRA – Como
eu tinha praxe na Sessão Solene de quebrar o protocolo, eu aqui como
visita vou continuar no mesmo prosseguimento. É porque V. Ex.ª falou
sobre a questão do basquete, e eu vi nas redes sociais V. Ex.ª
acompanhando. Então, só para dizer que, por meio da Lei de Incentivo
ao Esporte, nós disponibilizamos algumas cadeiras em parceria com a
Equatorial Energia para os jogadores de basquete de Imperatriz, e eu
fui procurado inclusive a Passinho, que trabalha com V. Exa., nos
encontramos em um determinado evento e os jogadores daqui, os atletas
daqui de São Luís reclamaram porque eles não tiveram a oportunidade,
eu não sei o que aconteceu porque eu não estava na secretaria, mas
apresentaram um projeto e por algum motivo ele não foi aprovado, não
foi captado. Então, eu já me comprometi com eles agora nós vamos,
por meio da lei, fornecer as cadeiras especiais para a prática esportiva,
que às vezes quem não conhece não tem ideia, mas é uma coisa bem
pesada, é violenta. Então, a cadeira realmente tem que ser diferenciada
e vai haver agora o Campeonato Nacional de Basquete de Cadeira de
Rodas e dizer que a secretaria, a Sedel, o Governo do Estado, por meio
da Sedel, disponibilizou as passagens para que todos fossem tanto de
Imperatriz quanto de São Luís, é um valor bastante significativo aí na
faixa de setenta mil reais só de passagem aérea para que eles pudessem
participar dessa disputa. Era só para fazer um adendo na questão das
cadeiras que realmente os atletas de São Luís hoje estão utilizando um
equipamento inferior, mas que, em breve, essa questão vai estar
solucionada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR - Agradeço as palavras do Deputado Secretário de
Estado, Rogério Cafeteira, e todo esse investimento, todo esse esforço
porque há o binômio necessidade e possibilidade, há uma necessidade
de se investir, de se fazer mais, mas também nem sempre é possível
garantir esse investimento. A gente percebe todo o esforço do Governo
do Estado, Secretário Rogério Cafeteira, na Sedel, em garantir esses
investimentos. A gente já percebe alguns resultados positivos, mais
resultados positivos, indo parta o futebol, o Sampaio, o Imperatriz
com chances concretas de classificação, podendo subir mais um nível
no esporte nacional. Isso traduz, claro, todas as ações governamentais
para o desporto. Ele está dizendo aqui que só não garante que vai ficar
muito bom porque chegou agora. Verdade, chegou agora, mas espero
que vocês gostem porque vai passar e isso que importa. Mesmo não
gostando, vocês podem aplaudir no final do filme. Pode colocar.
Obrigado.

O SENHOR BRUNO LOBO – Eu só tenho a agradecer a todo
mundo que estava na torcida, todo o apoio que tem me dado todos
esses anos e todo o treinamento que eu tive esse ano.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

DUARTE JÚNIOR - Agradeço a assessoria técnica, aqui da Assembleia.
Muito obrigado pelo esforço. Nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão.

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 011/2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 378/

2019, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei nº 10.509, de
16 de setembro de 2016, que institui o Programa Estadual de Proteção
e Promoção dos Mestres e Mestras da Cultura Popular do Maranhão.”

Destaca-se que, o referido Projeto de Lei já tramitou na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 464/2019), obtendo o
parecer de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, na forma do
texto original.

Em observância ao princípio do devido processo legislativo,
além da análise de constitucionalidade, legalidade e juridicidade que é
realizada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, há análise
de mérito a ser realizada pelas Comissões temáticas como a presente
Comissão.

Registra a Mensagem Governamental, que o Projeto de Lei
sob exame, tem por escopo a necessidade de atualização dos
dispositivos da Lei nº 10.509, de 16 de setembro de 2016, com o
intuito de fortalecer a proteção do patrimônio cultural relacionado aos
saberes, formas de expressão e as celebrações culturais, através do
reconhecimento do direito à premiação na hipótese de falecimento
após a homologação da inscrição, e no curso do processo, quando os
herdeiros fariam jus à percepção da recompensa.

Com efeito, o requisito precípuo é o interesse público, neste
caso, consubstanciado no atendimento às necessidades da
Administração Pública, visto que a medida ora proposta, institui o
Programa Estadual de Proteção e Promoção dos Mestres e Mestras da
Cultura Popular Maranhense, a ser executado pela Secretaria de Estado
da Cultura, de forma intersetorial, integrada, coordenada e sistemática
com outros Órgãos da Administração Pública Estadual tendo por
finalidade ações, projetos, programas e políticas públicas de idêntico
teor.

Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de
que a mesma está em conformidade com os princípios constitucionais
norteadores da Administração Pública, dentro os quais podemos citar
a eficiência da Administração.

Em virtude dessas considerações, o Projeto de Lei deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de

Lei, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e
oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública,

Seguridade Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação
do Projeto de Lei nº 378/2019, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 03 de setembro de 2019.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Adelmo Soares
Deputado Arnaldo  Melo
Deputada Mical Damasceno
Deputado Zé Gentil

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 012/2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 372/

2019, de autoria do Poder Executivo, que Altera a Lei nº 6.107, de 27
de julho de 1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do
Maranhão), e dá outras providências.

Destaca-se que, o referido Projeto de Lei já tramitou na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 461/2019), obtendo o
parecer de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, na forma do
texto original.

Em observância ao princípio do devido processo legislativo,
além da análise de constitucionalidade, legalidade e juridicidade que é
realizada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, há análise
de mérito a ser realizada pelas Comissões temáticas como a presente
Comissão.

Em síntese, o Projeto de Lei em epígrafe, acrescenta o § 6º ao
art.123, da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994 (Estatuto do Servidor
Público), sobre a possibilidade do servidor público acompanhar
processo administrativo disciplinar quando estiver em licença para
tratamento de saúde, sendo avaliado pela Junta Médica Oficial do
Estado.

A medida ora proposta advém do poder disciplinar, que
consiste na atribuição de que dispõe a administração pública para
apurar as infrações administrativas e punir, caso necessário, os agentes
responsáveis, em observância dos princípios constitucionais da
moralidade, da legalidade, da impessoalidade, da publicidade e da
eficiência, previsto na Carta Magna Federal.

Registra a Mensagem Governamental que inúmeros servidores
figuram atualmente como acusados em processos administrativos
disciplinares, suscitando ao longo do procedimento, com recorrência,
problemas de saúde, em especial, de natureza psiquiátrica, o que dá
ensejo a inúmeros sobrestamentos processuais e inviabiliza a apuração
pelas comissões processantes dos ilícitos administrativos.

Com efeito, o requisito precípuo é o interesse público, neste
caso, consubstanciado no atendimento às necessidades da
Administração Pública, visto que ao promover a inclusão de atribuições
à Junta Médica Oficial do Estado do Maranhão, a medida ora proposta
objetiva garantir maior agilidade aos procedimentos administrativos,
em atendimento aos princípios da celeridade, da razoável duração do
processo, da economia e da efetividade processual essenciais à
consagração do devido processo legal previsto constitucionalmente,
como bem esclarece a Mensagem Governamental.

 Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de
que a mesma está em conformidade com os princípios constitucionais
norteadores da Administração Pública, dentro os quais podemos citar
a eficiência da Administração.

Em virtude dessas considerações, o Projeto de Lei deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de

Lei, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e
oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho.

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação
do Projeto de Lei nº 372/2019, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 03 de setembro de 2019.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Arnaldo  Melo
Deputada Mical Damasceno
Deputado Zé Gentil

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 20/2018-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO
MARANHÃO - CAEMA. OBJETO: Prorrogação do presente
contrato em 12 (doze) meses, com início em 04 de setembro de 2019 e
término em 04 de setembro de 2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 –
Gestão Geral. Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação
Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Natureza de
Despesas: 33.91.39.41 – Agua e Esgoto. Ação: 4628 – Atuação
Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do
Maranhão (Manutenção). Fonte: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários
– Tesouro - 0101000000. NOTA DE EMPENHO: nº 2019NE001674
de 31/07/2019, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).  BASE
LEGAL:  Lei 8.666/93 e Processo Administrativo nº 3356/2019-
ALEMA. DATA DA ASSINATURA: 02/09/2019. ASSINATURA:
CONTRATANTE- Assembleia Legislativa do Maranhão- Deputado
OTHELINO NOVA ALVES NETO–Presidente e CONTRATADA-
Empresa COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO
MARANHÃO - CAEMA, CNPJ nº 06.274.757/0001-50, através de
seu Diretor Presidente Carlos Rogério Santos Araújo e José Oliveira
Ataíde – Diretor de Comercialização e Relacionamento como Cliente
da CAEMA. São Luís–Ma, 03 de setembro de 2019. Tarcísio Almeida
Araújo – Procurador-Geral.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 15/2019.
OBJETO: Serviços de Organização de Patch Cord’s.
FORNECEDORA: DB MORAES SOUZA-ME. VALOR TOTAL
DO PEDIDO: R$ 15.850,00 (quinze mil, oitocentos e cinquenta reais).
NOTA DE EMPENHO: n.º 2019NE001839 de 19/08/2019 no valor
de R$ 15.850,00 (quinze mil, oitocentos e cinquenta reais). PRAZO
PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL:
Lei Federal 8.666/93 e Processo Administrativo nº 2462/2019-AL.
DATA DA ASSINATURA: 02/09/2019. ASSINATURAS:
CONTRATANTE: Valney de Freitas Pereira – Diretor Geral da
Assembleia Legislativa, Carlos Eduardo Fernandes Maciel- Fiscal do
contrato e Empresa DB MORAES SOUZA, CNPJ n.º 26.857.138/
0001-03-CONTRATADA, através de seu representante legal Denilson
Batista Moraes Souza. São Luís–MA, 03 de setembro de 2019. Tarcísio
Almeida Araújo - Procurador-Geral
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e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO

OTHELINO NETO
Presidente

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral
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